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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan menjadi suatu wadah dalam membina dan mengembangkan 

kehidupan manusia yang cerdas, damai, terbuka dan demokratis yang senantiasa 

diarahkan untuk menciptakan generasi yang memiliki kualitas sumber daya 

manusia yang handal, kompetitif, dan kompatibel. Menurut Ihsan (2010: 2), 

pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak yang 

harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu 

kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) 

untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka. 

Matematika adalah cara atau metode berpikir  dan bernalar, bahasa 

lambang yang dapat dipahami oleh semua bangsa berbudaya, seni seperti pada 

musik penuh dengan simetri, pola, dan irama yang dapat menghibur, alat bagi 

pembuat peta arsitek, navigator angkasa luar, pembuat mesin, dan akuntan 

(Hamzah, 2013). Menguasai matematika tidak hanya dilihat pada unitnya saja 

seperti aritmatika, akan tetapi ada yang lebih luas yaitu menguasai dan terampil 

menyelesaikan masalah dengan tahapan-tahapan tertentu. Penguasaan langkah-

langkah penyelesaian masalah inilah akhirnya menjadi target berhasil atau 

tidaknya seorang guru mengajar matematika. Jika substansial matematika berisi 

fakta, konsep, prinsip, skill dan keterampilan serta problem solving maka 

procedural menyelesaikan soal itulah yang menjadi tujuan belajar matematika.  

Menurut Soedjadi (2000: 45) tujuan dari pengajaran matematika adalah 

mempersiapkan siswa agar mampu mengahadapi perubahan keadaan dunia yang 

senantiasa berkembang, mampu menggunakan pola pikir matematika dalam 

kehidupan sehari-hari, dan dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. 

Namun, melakukan pengajaran matematika tidaklah mudah karena salah satu 

faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah matematika memiliki objek kajian 

yang abstrak (Hudojo, 2005: 41). Sifat abstrak inilah yang menyebabkan siswa 

sering melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal 
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matematika. Pembelajaran matematika selama ini telah melahirkan asumsi 

bahwa pelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang sulit di 

sekolah. Salah satu bentuk permasalahan yang dialami ialah fakta bahwa masih 

rendahnya hasil belajar matematika di sekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Supriatin (2007: 155) bahwa rendahnya penguasaan siswa terhadap materi 

kurikulum matematika baru mencapai sekitar 34%. Tugas pokok pendidikan 

matematika adalah menjelaskan proses berpikir siswa dalam mempelajari 

matematika dengan tujuan memperbaiki pembelajaran sekolah. Tujuan 

pembelajaran matematika antara lain agar siswa mampu menghadapi perubahan 

keadaan di dunia yang selalu berkembang, melalui latihan bertindak atas dasar 

pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur, dan efektif (Suherman, 

2003). 

Menurut Piaget (2002) bahwa perkembangan manusia melalui empat 

tahap perkembangan kognitif dari lahir sampai dewasa. Belajar kognitif penting 

dalam belajar, karena seseorang tidak bisa melepaskan diri dari kegiatan belajar 

kognitif. Belajar berpikir sangat diperlukan selama belajar di sekolah atau di 

perguruan tinggi. Masalah dalam belajar terkadang ada yang harus dipecahkan 

seorang diri tanpa bantuan orang lain. Menurut Mujis dan Reynolds (2008: 343) 

pengetahuan baru perlu dihubungkan dengan konsep-konsep berbeda yang harus 

dikaitkan satu sama lain, dengan pengetahuan yang diperoleh sebelumnya, dan 

ide-ide matematis seharusnya tidak diajarkan secara terpisah. Berdasarkan 

penjelasan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam belajar 

matematika diperlukan suatu urutan yang sistematis. Jadi untuk memperoleh 

hasil matematika yang maksimal, maka diperlukan suatu analisis yang meneliti 

tentang kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan oleh siswa dalam 

menyelesaikan berbagai soal matematika. 

Taksonomi dapat diartikan sebagai pengelompokan suatu hal 

berdasarkan hierarki (tingkatan) tertentu (Kuswana, 2011). Taksonomi SOLO 

(The Structured of the Observed Learning Outcome) atau struktur belajar yang 

diamati adalah salah satu alat yang mudah dan sederhana untuk mengetahui 

kualitas respon siswa dan analisis kesalahan. Menurut  Putri & Manoy (2013), 
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taksonomi SOLO digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam 

merespon suatu masalah yang diklasifikasikan menjadi lima level yang berbeda 

yang bersifat hierarkis yaitu prestruktural, unistruktural, multistruktural, 

relasional dan extended abstract. Penerapan taksonomi SOLO sangat tepat untuk 

mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal matematika, karena di dalam taksonomi SOLO terdapat 

lima level dalam mengelompokkan tingkat kemampuan siswa. 

Beberapa materi matematika yang diikuti oleh siswa SMK kelas XI 

semester I, salah satunya adalah vektor. Materi ini banyak melibatkan ide-ide 

aljabar. Selain itu materi ini memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang 

konsep vektor baik dalam bidang maupun ruang. Oleh karena itu, siswa harus 

menguasai semua konsep materi vektor. Berdasarkan data dari Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan, diperoleh bahwa hasil rerata UN mata pelajaran 

matematika di SMK Batik 1 Surakarta pada tahun 2015, 2016, dan 2017 

berturut-turut yaitu 62,59; 58,45 dan 47,19. Berdasarkan hasil tersebut, maka 

dapat dikatakan bahwa rerata UN matematika di SMK Batik 1 Surakarta 

mengalami penurunan.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk ( 2017), diperoleh 

bahwa pemahaman konsep vektor siswa SMA kelas XI IPA di Kecamatan Natar, 

Lampung terhadap sub topik materi vektor sebesar 23,3% siswa yang memahami 

konsepnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zahriah dkk (2016) 

menunjukkan bahwa indikator ketidakmampuan siswa dalam memahami materi 

vektor ditinjau dari data nilai siswa di SMA N 1 Darul Imarah, rata-rata nilai 

siswa berkisar antara 50 sampai 65, sementara nilai ketuntasan minimal adalah 

70. Data ini menunjukkan bahwa hasil belajar untuk materi vektor masih 

dikategorikan rendah dan belum tuntas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Yildiz1 dkk (2017) diperoleh bahwa banyak siswa yang masih kesulitan 

dalam mengekplorasi hubungan antara titik awal dan akhir serta koordinat 

vektor.  

Berdasarkan hasil dari nilai UN dan beberapa fakta bahwa masih banyak 

siswa yang sering melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal vektor, peneliti 
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merasa bahwa analisis perlu dilakukan untuk mengetahui jenis kesalahan dan 

faktor penyebab siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal vektor. 

Melalui analisis kesalahan maka akan diperoleh jenis kesalahan dan faktor 

penyebab siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal vektor. Salah 

satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui kesalahan siswa ialah dengan 

cara mengidentifikasi faktor penyebab kesalahan siswa. Hal ini dapat dilakukan 

dengan cara menganalisis kesalahan siswa melalui respon (jawaban) yang 

diberikan siswa berdasarkan taksonomi SOLO. 

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diketahui jenis kesalahan 

dan faktor apa saja yang menyebabkan siswa melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal vektor ditinjau dari taksonomi SOLO pada siswa kelas XI 

SMK Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2018/2019. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas untuk membentuk fokus dalam 

penelitian ini, ditentukan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan vektor ditinjau dari 

taksonomi SOLO pada siswa kelas XI SMK Batik 1 Surakarta? 

2. Apa saja faktor yang menyebabkan siswa melakukan kesalahan 

menyelesaikan soal vektor ditinjau dari taksonomi SOLO pada siswa kelas 

XI SMK Batik 1 Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya antara 

lain: 

1. Untuk mendeskripsikan jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

vektor ditinjau dari taksonomi SOLO pada siswa kelas XI SMK Batik 1 

Surakarta. 

2. Untuk menganalisis faktor yang menyebabkan siswa melakukan kesalahan 

menyelesaikan soal vektor ditinjau dari taksonomi SOLO pada siswa kelas XI 

SMK Batik 1 Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan kepada guru, calon guru dan pembaca lainya untuk mengetahui 

jenis kesalahan dan faktor penyebab siswa dalam menyelesaikan soal vektor. 

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan untuk penelitian lainnya. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut. 

a. Bagi Siswa 

Untuk membantu siswa dalam mengatasi kesulitan dalam menyelesaikan 

soal matematika khususnya bab materi vektor dan juga agar menjadi bahan 

pertimbangan siswa untuk mengetahui letak kesalahan-kesalahan yang sering 

dilakukan dalam menyelesaikan soal vektor. 

b. Bagi Guru 

Sebagai bahan pertimbangan/masukan untuk mengetahui letak kesalahan 

yang sering dilakukan siswa sehingga dapat mendapatkan solusi agar dapat 

mengatasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 

soal vektor. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

meningkatkan kualitas bagi guru dan mutu pendidikan. 

d. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan, khususnya mengenai kesalahan yang sering dilakukan siswa 

dalam menyelesaikan soal materi vektor. 

 


