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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada hakikatnya, manusia diciptakan untuk belajar. Proses belajar 

dimulai dari lahir sampai tua dan dapat dilakukan dengan berbagai cara 

seperti melalui pendidikan. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 Bab VI 

pasal 13 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa jalur 

pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang 

dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jenjang pendidikan formal 

terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga 

pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan 

majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Dan Kegiatan 

pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan 

berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. 

Pendidikan sering kali dijadikan tolak ukur perkembangan dan 

kemajuan suatu Negara, baik dalam mewujudkan kecerdasan bangsa 

maupun kesejahteraan umum. Penyelenggaraan pendidikan yang baik akan 

menjadikan sebuah Negara mempunyai kualitas yang baik pula. Hal ini 

dapat dilihat dari sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan 

penguasaan IPTEK. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa Pendidikan diselenggarakan 

secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan 

kemajemukan bangsa.Karena pada hakikatnya tujuan pendidikan adalah 

memecahkan masalah-masalah yang ada di zaman sekarang maupun yang 

akan datang. 
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Pendidikan formal memiliki beberapa mata pelajaran yang harus 

ditempuh siswa dalam belajar. Mata pelajaran sendiri memiliki jenis ma 

pelajaran wajib dan minat. Salah satu mata pelajaran wajib yang harus 

ditempuh siswa adalah Matematika. Matematika dianggap sebagai esensi 

penting dalam dunia pendidikan karena hampir kegiatan yang dilakukan 

selalu berhubungan dengan matematika. Matematika adalah salah satu 

ilmu yang dipelajari di setiap jenjang pendidikan, baik sekolah dasar, 

sekolah menengah bahkan sampai perguruan tinggi. Matematika juga 

ditetapkan sebagai salah satu mata pelajaran yang diujikan di Ujian 

Nasional. Hampir semua aspek kehidupan berhubungan dengan 

matematika, seperti proses jual beli di pasar, pengisian bahan bakar 

minyak, mengukur luas tanah dll. Dengan ini matematika juga disebut 

sebagai dasar ilmu dari berbagai cabang ilmu. Karena pada dasarnya 

semua ilmu ada kaitannya dengan matematika. Matematika juga dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis, logis dan sistematis. Hal ini 

dapat dilihat dari cara menyelesaikan permasalahan matematika, baik 

secara tertulis maupun aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. 

Salah satu implementasi dari pendidikan adalah kegiatan belajar 

mengajar. Kegiatan belajar mengajar merupakan proses pendidikan di 

sekolah dimana terjadinya interaksi antara pendidik dan peserta didik 

secara langsung yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta 

didik baik secara akademik maupun non akademik. Keterampilan 

pengelolaan kelas sangat diperlukan pendidik untuk mempertahankan dan 

mewujudkan suasana pembelajaran yang optimal dan kondusif sehingga 

menciptakan kondisi yang menyenangkan bagi peserta didik. 

Keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran dapat diukur 

dari keberhasilan dalam mengikuti pembalajaran. Keberhasilan tersebut 

dapat dilihat dari kemampuan peserta didik dalam memahami konsep 

matematika dan juga berakibat pada keberhasilan peserta didik dalam 

menyelesaikan persoalan-persoalan yang diberikan. Suatu pembelajaran 
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dapat dikatakan berhasil jika peserta didik mampu memperoleh hasil 

belajar yang maksimal. Hasil belajar dapat berupa keterampilan peserta 

didik (soft skill) maupun nilai akhir yang diperoleh dari proses 

pembelajaran. Hasil belajar dikatakan baik jika nilai yang diperoleh dapat 

melampaui KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang telah ditentukan. 

Sebaliknya, hasil belajar dikatakan kurang apabila mendapatkan nilai 

dibawah KKM atau ambang batas yang telah ditentukan.  

Pembelajaran matematika tentunya mempunyai banyak manfaat bagi 

kehidupan sehari-hari, tetapi tidak sedikit peserta didik yang kurang minat 

dengan pelajaran matematika karena menganggap matematika merupakan 

pelajaran yang sulit. Selain itu, di dalam pembelajaran matematika 

pendidik sering dihadapkan dengan perilaku peserta didik yang beraneka 

ragam. Banyak peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mengikuti 

proses pembelajaran dan juga mengalami kesulitan dalam memahami 

materi yang mengakibatkan peserta didik tidak dapat menyelesaikan 

persoalan atau masalah yang diberikan dan berakibat pada hasil belajar 

yang diperoleh.  

Kesulitan dalam memahami konsep matematika merupakan salah satu 

faktor kurang maksimalnya hasil belajar yang didapat peserta didik. Hal 

ini dikarenakan kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal 

yang diberikan. Menurut Kastolan dalam Khanifah (2012:3) dijelaskan 

jenis kesalahan menjadi 3 yakni kesalahan konseptual, kesalahan 

prosedural dan kesalahan teknikal. Peneliti menjelaskan kesalahan 

konseptual jika peserta didik tidak memahami konsep yang berkaitan 

dengan soal atau permasalahan yang diberikan.  Kesalahan prosedural jika 

peserta didik tidak melakukan langkah penyelesaian secara sistematis dan 

benar. Sedangkan kesalahan teknik jika peserta didik melakukan kesalahan 

dalam menuliskan variabel (titik koordinat). 
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Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta khususnya kelas VIII A semest5er satu tahun 

pelajaran 2019/2020, peneliti menemukan beberapa siswa yang mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan soal atau permasalahan yang diberikan 

oleh guru. Hal ini berakakibat pada hasil belajar yang diperoleh siswa 

yang kurang maksimal. Salah satu faktor yang mempengaruhi kurang 

maksimalnya perolehan hasil belajar siswa adalah banyaknya siswa yang 

masih melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal atau permasalahan 

yang diberikan, khususnya pada materi Koordinat Kartesius. Koordinat 

kartesius merupakan salah satu materi dimana siswa sering melakukan 

kesalahan khususnya dalam menggambar koordinat kartesius. Hasil 

ulangan harian pada materi koordinat kartesius menunjukkan banyak siswa 

yang mendapatkan nilai yang kurang maksimal. Dari data ini, timbul rasa 

ingin tahu peneliti, mengapa nilai ulangan harian siswa kelas VIII A SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta semester satu tahun pelajaran 2019/2020 

masih kurang baik, dan dimana letak kesalahan yang dilakukan siswa 

dalam melakukan penyelesaian soal. 

 Berdasarkan kesenjangan diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal materi Koordinat kartesius 

berdasarkan tahapan Kastolan pada siswa kelas VIII A SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta semester satu tahun pelajaran 2019/2020. 

sehingga dari kesalahan-kesalahan tersebut dapat diminimalisir dan pada 

akhirnya mendapatkan hasil belajar yang maksimal. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan dapat  

dirumuskan sebagai berikut: 

a. Apa saja bentuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa kelas VIII 

A SMP Muhammadiyah 5 Surakarta semester satu tahun pelajaran 

2019/2020 pada materi koordinat kartesius berdasarkan tahapan 

Kastolan? 

b. Faktor apa saja yang menyebabkan siswa kelas VIII A SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta semester satu tahun pelajaran 2019/2020 

melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika materi 

Koordinat kartesius berdasarkan tahapan kastolan ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Mendiskripsikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa kelas VIII 

A SMP Muhammadiyah 5 Surakarta semester satu tahun pelajaran 

2019/2020 pada materi koordinat kartesius berdasarkan tahapan 

Kastolan. 

b. Menganalisis faktor yang menyebabkan siswa kelas VIII A  SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta semester satu tahun pelajaran 2019/2020 

melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika materi 

Koordinat Kartesius berdasarkan tahapan kastolan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan 

khususnya tentang analisis kesalahan siswa berdasarkan tahapan 

kastolan pada materi Koordinat Kartesius. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Siswa 
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Penelitian ini diharapkan mampu membantu siswa mengetahui 

kesalahan-kesalahan  dalam menyelesaikan soal khususnya pada 

materi Koordinat Kartesius, sehingga siswa tidak dapat mengulangi 

kesalahan yang sama. 

2) Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan mampu mengetahui masalah siswa 

dalam menyelesaikan soal yang diberikan dan guru dapat 

meminimalisir kesalahan siswa dengan mengoptimalkan proses 

kegiatan belajar mengajar. 

3) Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan data dan 

informasi kesalahan siswa, sehingga dapat meningkatkan dan 

memperbaiki proses pembelajaran di sekolah. 

4) Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan tentang 

kesalahan siswa dan tentunya hasil penelitian dapat dijadikan 

bahan pertimbangan untuk penelitian di masa yang akan datang. 
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