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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi dalam 

kehidupan sehar-hari. Arif Rohman (2009: 6) bahwa pendidikan dapat diartikan 

sebagai proses berubahnya sikap dan tingkah laku manusia dalam usaha 

mendewasakan diri melalui proses pengajaran dan pelatihan. Setiap manusia 

membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, 

mengubah tingkah laku keranah yang lebih baik sesuai norma yang berlaku di 

masyarakat. 

Setiap manusia membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan potensi 

yang dimilikinya, peningkatan mutu pendidikan merupakan prioritas utama 

dalam upaya mencerdaskan kehidupan anak bangsa yang utuh, yang tidak hanya 

memiliki pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu, Hasratuddin (2014: 

30) diperlukan adanya suatu program pendidikan yang dapat mengembangkan 

dan memperluas kemampuan seseorang untuk berpikir kritis, logis, sistematis, 

dan kreatif seperti matematika. Matematika merupakan suatu bidang studi yang 

berperan penting dalam dunia pendidikan, dan dalam kenyataannya walaupun 

dianggap sangat penting namun matematika juga dianggap sebagai salah satu 

momok dalam pembelajaran di sekolah, sedangkan siswa beranggapan bahwa 

matematika itu sulit dan membosankan, Wijaya A (2012: 21) .Terkait dengan 

kesulitan siswa dalam menerima pelajaran matematika, masih banyak siswa 

yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika. 

Dalam proses pembelajaran matematika, guru hendaknya memahami betul 

dan mengkaji ulang lebih lanjut dalam menangani kesalahan siswa. Santrock 

(2007: 99) mengemukakan bahwa proses pola pikir antara anak laki-laki dan 

perempuan dalam memecahkan masalah matematika berbeda-beda. Meskipun 

demikian, semua orang tidak mengenal genderpun harus mempelajari 

matematika. Karena matematika dapat menyelesaikan suatu masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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Menurut Abdurrahman, Mulyono (2003: 20) mengemukakan lima alasan 

perlunya siswa mempelajari matematika meliputi : (1) matematika merupakan 

sarana berpikir yang jelas, nyata dan logis, (2) matematika mampu 

menyelesaikan permasalahan dalam lingkungan sekitar, (3) matematika 

mengenal hubungan dan generalisasi pengalaman dalam kehidupan sehari-hari 

(4) matematika dapat mengembangkan dan mengasah kreativitas siswa, (5) 

matematika dapat meningkatkan kesadaran siswa akan perkembangan teknologi 

dan budaya disekitar kita. Namun pada kenyataannya sampai saat ini siswa 

masih banyak mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran matematika 

siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran matematika sangat erat 

kaitannya dengan kemampuan belajar siswa yang sempurna. 

Kesalahan dalam pembelajaran matematika banyak dilakukan oleh siswa 

dengan alasan-alasan tertentu. Menurut Wiyartimi (2010: 91) mengatakan bahwa 

kesalahan yang mungkin dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal matematika 

diantaranya (1) Kesalahan konsep, yaitu kesalahan siswa dalam menafsirkan dan 

mengaplikasikan konsep matematika (2) Kesalahan prinsip, merupakan 

kesalahan dalam menggunakan rumus-rumus matematika (3) Kesalahan operasi, 

kesalahan siswa dalam menerapkan pada soal-soal matematika (4) Ksalahan 

kecerobohan yaitu adanya kesalahan siswa dalam perhitungan matematika dan 

tidak teliti dalam proses pengerjaannya. 

Adanya tingkat respon siswa dan berbagai kesalahan yang dialami dalam 

memecahkan masalah perlu diketahui oleh guru. Dengan begitu guru dapat 

mendeteksi respon yang dimiliki siswa salah satu cara yang dilakukan 

menggunakan Taksonomi SOLO. Tujuan taksonomi sendiri adalah suatu 

kerangka yang digunakan untuk mengklarifikasi pernyataan kemampuan peserta 

didik sebagai hasil kegiatan pembelajaran Rochmad (2012: 1). Bahwa 

Taksonomi SOLO sangat berperan untuk menentukan kualitas respon siswa 

terhadap apa yang mereka terima. Artinya terdapat lima level yaitu pra-

struktural, uni-struktural, multi-struktural, relasional, dan extended abstrak, 

Biggs dan Collis (1982: 25). Taksonomi SOLO dipilih karena sebagai upaya 

yang lebih mudah untuk menganalisis karena memiliki kelebihan menurut 
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Sunardi (2001: 3) mengemukakan kelebihannya yaitu (1) Taksonomi SOLO 

merupakan alat yang mudah dan sederhana untuk menentukan level-level yang 

telah dicapai oleh siswa terhadap suatu permasalahan matematika, (2) 

Taksonomi SOLO merupakan alat yang mudah dan sederhana untuk 

mengkategorikan siswa kedalam kesalahan-kesalahan yang dilakukan 

berdasarkan lima level dalam Taksonomi SOLO, (3) Taksonomi SOLO 

merupakan alat yang mudah dan sederhana untuk menyusun dan mentntukan 

tingkat kesulitan suatu soal atau permasalahan dalam matematika. 

Dalam menyelesaikan soal matematika, dibutuhkan pengetahuan yang tepat 

untuk menyelesaikan permasalahan soal matematika menurut Kroll dan Miller 

(1993: 62-64) mnyatakan bahwa empat faktor pengetahuan yang diperlukan 

dalam memecahkan soal matematika yakni (1) pengetahuan Algoritma, (2) 

pengetahuan linguistik, (3) pengetahuan konseptual, dan (4) pengetahuan 

strategi dan skema. Dari empat faktor-faktor pengetahuan diatas perlu adanya 

dipahami siswa untuk menyelesaikan soal Sistem Persamaan Linear Dua 

Variabel (SPLDV). 

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel merupakan salah satu cabang materi 

matematika yang memiliki pernanan penting pada tingkat SMP. SPLDV 

diwajibkan untuk para siswa menguasai materi tersebut. Apabila materi SPLDV 

tidak dipahami oleh siswa dengan baik maka hal tersebut akan berdampak pada 

hasil belajar yang kurang memuaskan dan adanya kesalahan berkelanjutan dalam 

menyelesaikan soal SPLDV menurut Islamiyah, dkk (2016: 67) Alternatif solusi 

yang dapat diterapkan oleh guru untuk mengetahui tingkat kesalahan dan 

kualitas jawaban siswa adalah dengan menggunakan Taksonomi SOLO.  

Untuk mengetahui keberhasilan dari penerapan Taksonomi SOLO pada 

pembelajaran Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV), peneliti 

melakukan Analisis dengan judul Analisis Tingkat Kesalahan Siswa dalam 

Menyelesaikan Soal Matematika Materi SPLDV Berdasrkan Taksonomi SOLO 

Pada Siswa Kelas VIII SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Kesalahan apa saja yang dilakukan siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 5 

Surakarta dalam menyelesaikan soal matematika materi SPLDV berdasarkan 

dari Taksonomi SOLO? 

2. Apa saja penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematiika 

materi SPLDV pada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 5 Surakarta 

berdasarkan Taksonomi SOLO? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis jenis dan letak kesalahan yang dilakukan siswa kelas 

VIII SMP Muhammadiyah 5 Surakarta berdasarkan Taksonomi SOLO 

dalam menyelesaikan soal SPLDV 

2. Untuk menganalisis faktor penyebab kesalahan siswa dalam mengerjakan 

soal matematika materi SPLDV 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Memberi sumbangan keilmuan untuk meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi SPLDV berdasarkan Taksonomi SOLO 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Siswa lebih mudah memahami materi dan dan memotivasi dalam belajar 

SPLDV 

b. Bagi Guru 

Memperbaiki kinerja guru serta meningkatkan ketrampilan mengajar 

sebagai upaya mengurangi kesalahan- kesalahan yang dilakukan siswa 

c. Bagi Sekolah 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan 


