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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Berdasarkan 

penjelasan Haryono (2014: 6) matematika adalah pengetahuan yang didapat 

melalui proses belajar. Istilah matematika berasal dari bahasa Yunani 

mathematikos yang berarti ilmu pasti (eksakta). Di dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI Daring, 2016) matematika adalah ilmu tentang bilangan, 

hubungan antara bilangan, dan prosedur operasional yang digunakan dalam 

penyelesaian mengenai bilangan. Berdasarkan beberapa pengertian yang 

dikemukakan dapat disimpulkan bahwa matematika adalah ilmu pasti yang 

didapatkan melalui proses belajar untuk menyelesaikan mengenai bilangan. 

Siagian (2016) menyatakan bahwa matematika memiliki peranan penting 

dalam kehidupan manusia, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Sementara itu, Ekawati (2011) mengungkapkan bahwa pembelajaran matematika 

memiliki tujuan yang dipaparkan pada buku standar kompetensi mata pelajaran 

matematika yaitu mempelajari matematika melatih siswa untuk berpikir dan 

bernalar dalam menarik kesimpulan. Selain itu, siswa dapat mengembangkan 

kreativitas dengan intuisi, imajinasi, dan penemuan. Matematika juga melatih 

siswa dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Melalui 

matematika siswa juga dapat berlatih mengkomunikasikan gagasan atau 

menyampaikan informasi. 

Di dalam matematika, hasil dari perluasan bilangan cacah untuk 

menyelesaikan permasalan pengurangan disebut himpunan bilangan bulat, 

misalkan 5 − 6 = −1 (Purnomo, 2014: 201). Konsep bilangan negatif adalah 

konsep yang sulit bagi siswa ketika mempelajarinya. Tanda “−“ atau minus 

dikatakan memiliki dua fungsi yang berbeda, salah satunya adalah fungsi biner 

yang melambangkan operasi pengurangan, dan yang lain adalah fungsi biner yang 

melambangkan angka negatif atau invers aditif dari bilangan. 

Materi vektor dimensi tiga membahas beberapa sub materi diantaranya 

pengertian vektor dimensi tiga, ruang lingkup vektor dimensi tiga, operasi vektor 
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dimensi tiga, besar sudut antara dua vektor, dan proyeksi vektor. Salah satu materi 

vektor dimensi tiga yang berkaitan erat dengan bilangan bulat adalah operasi 

vektor dimensi tiga. Di dalam operasi vektor dimensi tiga berkaitan dengan operasi 

bilangan bulat seperti penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, 

dan perkalian bilangan bulat. 

Pratama (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat 

kesalahan operasi hitung di tingkat SMK pada materi bilangan berpangkat dan 

bentuk akar. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman siswa mengenai materi 

prasayarat tentang operasi bilangan bulat. Kurangnya pemahaman siswa tersebut 

menyebabkan kesalahan perhitungan pada saat menyelesaikan soal. Penelitian 

yang dilakukan oleh Sulistyarini (2016) menyatakan bahwa kurangnya 

pemahaman siswa dalam operasi penjumlahan terhadap perkalian menjadi 

penyebab kesalahan siswa. Kurangnya pemahaman operasi perkalian bilangan 

bulat dengan bilangan akar juga menjadi faktor kesalahan siswa. 

Berdasarkan pengalaman penulis pada saat melaksanakan Program 

Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) II di SMK Muhammadiyah 3 Surakarta, 

penulis menemukan permasalahan yang muncul dalam kegiatan pembelajaran. 

Beberapa siswa kurang menguasai materi, khususnya operasi hitung campuran 

bilangan bulat pada materi vektor dimensi tiga. Hal ini, sejalan dengan informasi 

dari guru matematika SMK Muhammadiyah 3 Surakarta, bahwa siswa sering 

melakukan kesalahan dalam mengoperasikan bilangan bulat, sehingga dari jenis 

kesulitan tersebut menyebabkan nilai ulangan harian  siswa rendah. 

Asmida, Sugiatno, dan Nursangaji (2016) dalam penelitiannya 

menggunakan pemahaman konseptual dan kelancaran prosedural untuk meneliti 

tentang adanya kesalahan siswa dalam operasi hitung bilangan bulat. Sementara 

itu, Johnson, Schneider, dan Star (2015) menyatakan bahwa “mathematical 

competence rests on developing both conceptual and procedural knowledge,and it 

is widely agreed that conceptual knowledge often supports and leads to procedural 

knowledge”. Maksud dari pernyataan tersebut adalah kompetensi matematika 

bersandar pada pengembangan pengetahuan konseptual dan prosedural, dan 
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banyak yang setuju bahwa pengetahuan konseptual sering mendukung dan 

mengarah ke prosedural pengetahuan. 

Berdasarkan permasalahan yang muncul perlu dilakukan penelitian tentang 

analisis kesalahan siswa dalam mengoperasikan bilangan bulat. Analisis dilakukan 

dengan menggunakan analisis kesalahan konseptual, dan kesalahan prosedural, 

sehingga dapat diketahui jenis kesalahan siswa dan faktor penyebab kesalahan 

siswa dalam mengoperasikan bilangan bulat pada materi vektor dimensi tiga di 

SMK Muhammadiyah 3 Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana kesalahan siswa dalam mengoperasikan bilangan bulat pada materi 

vektor dimensi tiga di SMK Muhammadiyah 3 Surakarta? 

2. Apa penyebab kesalahan siswa dalam mengoperasikan bilangan bulat pada 

materi vektor dimensi tiga? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Mendeskripsikan jenis kesalahan siswa dalam mengoperasikan bilangan bulat 

pada materi vektor dimensi tiga di SMK Muhammadiyah 3 Surakarta. 

2. Mendeskripsikan penyebab kesalahan siswa dalam mengoperasikan bilangan 

bulat pada materi vektor dimensi tiga. 

D. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

tentang kesalahan mengoperasikan bilangan bulat pada materi vektor dimensi tiga, 

dapat memberikan deskripsi jenis kesalahan dan penyebab kesalahan siswa dalam 

mengoperasikan bilangan bulat pada materi vektor dimensi tiga. Secara praktis 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi SMK Muhammadiyah 

3 Surakarta dalam meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. 


