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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-undang No 20 tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, 

dan negara. Di setiap negara, pendidikan sangat diperhatikan oleh pemerintah, 

termasuk Indonesia berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan mutu 

dan kualitas pendidikan mulai dari perbaikan kurikulum hingga sarana 

prasarana. Tujuan akhir pendidikan bukanlah hasil akhir, melainkan proses 

belajar dalam pendidikan itu yang nantinya akan bermanfaat dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Matematika merupakan salah satu induk ilmu pengetahuan yang menjadi 

dasar berbagai bidang kehidupan. Jamaris (2014:177) berpendapat bahwa 

matematika adalah satu bidang studi, yang perlu dipelajari karena hakikat 

matematika adalah pemahaman terhadap pola perubahan yang terjadi di dalam 

dunia nyata dan di dalam pikiran manusia serta keterkaitan diantara pola-pola 

tersebut secara holistik. Abdurahman (2012: 225) berpendapat bahwa 

matematika adalah bahasa simbolis untuk mengekspresikan hubungan kuantitatif 

dan keruangan, yang memudahkan  manusia untuk memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Lerner 

(1988:430) yang mengatakan bahwa matematika di samping sebagai bahasa 

simbolis juga merupakan bahasa universal yang memungkinkan manusia 

memikirkan, mencatat, dan mengkomunikasikan ide-ide tentang elemen dan 

kuantitas. Kline (1981: 172) juga mengatakan bahwa matematika merupakan 

bahasa simbolis dan ciri utamanya adalah penggunaan cara bernalar deduktif, 

namun juga tidak melupakan cara bernalar induktif. Matematika merupakan 

bidang studi yang dipelajari oleh semua siswa SD hingga SMA/SMK dan 
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bahkan juga di perguruan tinggi. Namun banyak orang yang memandang 

matematika  sebagai bidang studi yang paling sulit. Meskipun demikian semua 

orang harus mempelajarinya karena merupakan salah satu cara untuk 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran matematika adalah pembelajaran yang lebih menekankan 

pada pemecaham masalah matematika. Sejalan dengan Uno (2008) kemampuan 

dalam belajar matematika ada empat jenis, yaitu kemampuan pemecahan 

masalah, kemampuan pengambilan keputusan, kemampuan berfikir kritis dan 

kemampuan berfikir kreatif. Memecahkan suatu masalah merupakan suatu dasar 

bagi manusia. Kenyataan sebagian besar kehidupan manusia berhadapan dengan 

masalah-masalah sehingga perlu mencari penyelesaiannya. Berbicara mengenai 

masalah matematika, Lencher mendeskripsikan sebagai soal matematika yang 

strategi penyelesaiannya tidak langsung terlihat sehingga dalam penyelesaiannya 

memerlukan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman yang telah dipelajari 

sebelumnya (Yusuf Hartono, 2014). Belajar matematika merupakan proses 

membangun atau mengonstruksi konsep dan prinsip-prinsip matematika. Belajar 

matematika melibatkan struktur hierarki dari konsep-konsep tingkat lebih tinggi 

yang dibentuk atas dasar apa yang telah terbentuk sebelumnya. Pada saat 

mempelajari materi matematika yang baru, penguasaan belajar yang sebelumnya 

akan mempengaruhi terjadinya proses belajar matematika. Salah suatu 

kompetensi yang harus di kuasai saat belajar matematika di SMK adalah mampu 

menyelesaikan persamaan dan fungsi kuadrat. Penguasaan materi itu sangat 

penting untuk mempelajari materi berikutnya. 

Persamaan kuadrat adalah adalah persamaan dengan pangkat tertinggi dari 

variabelnya (peubah) adalah dua. Berdasarkan data dari kemendikbut, diperoleh 

bahwa rata-rata hasil ujian nasional mata pelajaran matematika di SMK 

mengalami penurunan pada tahun 2015, 2016,2017, dan 2018 secara berturut-

turut yaitu 48,23; 40,04; 36,81 dan 33,73. Hal tersebut disebabkan kesalahan 

yang dilakukan siswa dalam mengerjakan soal, salah satunya pada materi 

persamaan dan fungsi kuadrat.  Untuk mengatasi masalah tersebut guru harus 
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mengetahui letak kesalahan yang banyak dilakukan oleh siswa, kemudian guru 

memperbaiki pembelajaran di sekolah.  

Taksonomi dapat diartikan pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki 

tertentu (Kuswana, 2014). Bowler (1992) berpendapat bahwa taksonomi terdiri 

dari kelompok (taksa), materi pelajaran diurutkan menurut persamaan dan 

perbedaan. Taksonomi SOLO atau struktur hasil belajar yang teramati adalah 

salah satu cara untuk mengetahui dan menganalisis kesalahan yang dilakukan 

siswa melalui lima tingkat respon yang berbeda meliputi pre-structural, 

unistructural, multistructural, relational, dan extended abstrac (ringkasan 

abstrak diperluas). 

Penelitian yang relevan antara lain yang dilakukan Mega (2017) tentang 

analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal-soal pada materi geometri 

berdasarkan taksonomi SOLO. Berdsarkan hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa siswa berada pada level prestructural. Penyebab siswa melakukan 

kesalahan antara lain kesalahan konsep, kesalahan memasukkan data, kesalahan 

interprestasi bahasa, kesalahan teknis, kesalahan memanipulasi operasi aljabar, 

kesalahn penarikan kesimpulan. Selain penelitian yang dilakukan oleh Mega 

(2017) penelitian yang relevan lainnya adalah pnelitian yang dilakukan oleh 

Umairoh (2018) tentang kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah 

matematika materi fungsi kuadrat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan jenis-jenis kesulitan siswa dan menganalisis faktor-faktor yang 

menjadi penyebab kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal fungsi kuadrat. 

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa: Jenis-jenis kesulitan dalam 

menyelesaikan soal fungsi kuadrat dapat digolongkan menjadi 3 kesulitan yaitu 

kesulitan memahami soal, kesulitan menerapkan konsep, kesulitan dalam 

perhitungan. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui kesalahan-

kesalahan dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan siswa kelas XI JB 2 

SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal persamaan dan fungsi kuadrat dan dapat mengatasi masalah 

tersebut sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa menjadi lebih baik.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah-masalah 

sebagai berikut : 

1) Bagaimana kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal persamaan dan 

fungsi kuadrat menurut taksonomi SOLO di SMK Muhammadiyah 2 

Karanganyar? 

2) Apa saja faktor penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaiakan 

persamaan dan fungsi kuadrat di Kelas XI SMK Muhammadiah 2 

Karanganyar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini ada dua yaitu 

sebagai berikut: 

1) Untuk mendeskripsikan kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

persamaan dan fungsi kuadrat menurut taksonomi SOLO di SMK 

Muhammadiyah 2 Karanganyar. 

2) Untuk menganalisis faktor penyebabkan terjadinya kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal persamaan dan fungsi kuadrat di SMK Muhammadiyah 

2 Karanganyar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dunia pendidikan baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian antara 

lain sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi 

guru, calon guru dan pembaca untuk mengetahui kesalahan-kesalahan siswa 

dalam menyelesaikan soal persamaan dan fungsi kuadrat. 
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2) Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Membantu siswa untuk mengetahui kesalahan-kesalahan  yang 

dilakukannya dalam menyelesaikan soal persamaan dan fungsi kuadrat 

sehingga dapat memperbaikinya. 

b. Bagi guru 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses dan 

strategi pembelajaran agar dapat mengurangi kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal persamaan dan fungsi kuadrat. 

c. Bagi sekolah 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk memperbaiki 

strategi pembelajaran dan dapat meningkatkan mutu pendidikan. 

 


