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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Belajar merupakan aktivitas vital manusia dan akan dilakukan terus 

menerus selama manusia tersebut masih hidup. Manusia tidak mampu hidup 

sebagai manusia jika ia tidak dididik atau diajar oleh manusia lainnya. 

Kepandaian manusia tidak hanya bersifat jasmaniah (skill, motor ability), akan 

tetapi manusia juga membutuhkan kepandaian yang bersifat ruhaniah karena 

manusia adalah makhluk sosial budaya Thobroni (2017:15). Manusia sebagai 

makhluk sosial budaya merupakan makhluk yang tidak tidak mampu 

menjalankan hidupnya sendiri, maksudnya dalam menyelesaikan permasalahan 

kehidupan sehari-hari setiap manusia perlu belajar dari orang lain. 

Permasalahan kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari matematika. Oleh 

karena itu, matematika menjadi salah satu mata pelajaran yang diajarkan di 

sekolah. Tujuan pembelajaran matematika diantaranya melatih cara berpikir dan 

bernalar dalam menarik kesimpulan; mengembangkan aktivitas kreatif yang 

melibatkan imajinasi, intuisi, dan penemuan dengan mengembangkan rasa ingin 

tahu, membuat prediksi dan dugaan, serta mencoba-coba; mengembangkan 

kemampuan memecahkan masalalah; mengembangkan kemampuan 

menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan gagasan melalui 

pembicaraan lisan, grafik, peta, diagram (Darmayasa & Hutautuk, 2018 : 9-10). 

Pemecahan masalah menjadi salah satu tujuan dalam pembelajaran matematika. 

Oleh karena itu, peserta didik dituntut mampu memecahkan masalah matematika 

dengan baik. Melalui pemecahan masalah diharapkan peserta didik mampu 

mengembangkan kemampuan berpikir menjadi lebih kritis, kreatif, logis dan 

cermat.  

Surya (2016: 137) mendefinisikan pemecahan masalah merupakan 

strategi kognitif yang diperlukan dalam melaksanakan tugas yang harus dihadapi 

dalam kehidupan sehari-hari dengan rentangan kesulitan mulai dari paling 

sederhana hingga yang paling kompleks. Dalam konteks pembelajaran, 

pemecahan masalah merupakan salah satu strategi yang dapat membantu proses 
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dan hasil pembelajaran. Memecahkan masalah matematika memerlukan strategi 

tertentu. Shadiq (2014:105-108) menjelaskan proses pemecahan masalah dapat 

dilakukan dengan empat langkah penting yakni memahami masalahnya, 

merencanakan cara penyelesaian, melaksanakan rencana, menafsirkan atau 

mengecek hasilnya.  

Pemecahan masalah masalah matematika memerlukan keterampilan 

dalam berpikir. Sehingga Higher Order Thinking Skills (HOTS) menjadi salah 

satu fokus utama dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik. Maka kemampuan Higher Order Thinking Skills peserta didik 

perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Menurut Saputra dalam Sofyan (2019) 

Higher Order Thinking Skills (HOTS) merupakan proses berpikir kognitif 

peserta didik yang dikembangkan dari berbagai konsep, metode kognitif, dan 

taksonomi pembelajaran. Tujuan utama HOTS yakni bagaimana meningkatkan 

kemampuan peserta didik pada level yang tinggi, terutama yang berkaitan 

dengan kemampuan berpikir kritis dalam menerima informasi, berpikir kreatif 

dalam memecahkan masalah dengan kemampuan yang dimiliki serta membuat 

keputusan dalam situasi yang kompleks. Berdasarkan taksonomi bloom revisi 

menurut pendapat Krathworl dan Anderson, keterampilan berpikir tingkat tinggi 

melibatkan analisis dan sintesis (C4), mengevaluasi (C5), dan mencipta atau 

kreativitas (C6) (Julia et al. (2018:362). 

Dalam pembelajaran matematika, HOTS memang perlu diterapkan dan 

dikembangkan dalam pembelajaran. Ketika kegiatan pembelajaran 

memfokuskan pada HOTS maka akan menghasilkan kegiatan belajar mengajar 

yang efektif serta kemampuan dan keterampilan peserta didik dan guru lebih 

terlatih, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Peserta didik 

dikatakan memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi, jika dalam pembelajaran 

mampu menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah dengan tepat. 

Kegiatan pembelajaran dibuat sedemikan rupa dengan harapan peserta didik juga 

memiliki keterampilan bernalar dan sistematis dalam memecahkan masalah 

sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika.  

Pembelajaran yang terjadi di sekolah atau khususnya di kelas, guru 

adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas hasilnya. Dengan demikian, 
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guru patut dibekali ilmu yang mendukung tugasnya, yakni mengevaluasi hasil 

belajar peserta didik. Dalam hal ini, guru bertugas mengukur apakah peserta 

didik sudah menguasai ilmu yang dipelajari atas bimbingannya sesuai dengan 

tujuan yang dirumuskan (Arikunto, 2012:4). Selain itu, evaluasi hasil belajar 

peserta didik dapat dilihat dari hasil tes UNBK tahun 2018/2019 pada peserta 

didik tingkat SMA jurusan Ilmu Pengetahuan Alam menunjukkan bahwa nilai 

rerata matematika menjadi nilai terendah dibanding mata pelajaran lainnya yakni 

sebesar 39,33.  

Disisi lain, saat ini banyak studi-studi internasional yang bertujuan 

mengevaluasi hasil belajar peserta didik pada suatu negara terutama pada 

pelajaran matematika. Salah satu studi internasional tersebut yakni Programme 

for International Student Assessment (PISA). PISA merupakan program yang 

diselenggarakan setiap tiga tahun sekali oleh OECD (Organisation for Economis 

Cooperation and Development) dengan tujuan menilai kemampuan pengetahuan 

dan keterampilan peserta didik usia 15 tahun yang mendekati akhir masa wajib 

belajar sebagai bekal untuk berpartisipasi dalam masyarakat modern. Penilaian 

PISA berfokus pada literasi dalam bidang membaca, matematika, dan sains. 

Selain itu, pada PISA 2018 menggunakan penilaian kecakapan siswa dengan 

domain kompetensi global (OECD, 2019). Menurut Setiawan et al. (2014) 

menjelaskan bahwa soal matematika PISA tidak hanya menguji kemampuan 

matematika peserta didik yang sederhana, melainkan pada soal PISA level 4 – 6, 

dimana level tersebut tergolong sebagai HOTS berdasarkan taksonomi bloom. 

Sehingga melalui soal PISA peserta didik juga diuji kemampuan berpikir tingkat 

tingginya. Hasil tes PISA 2018 menyatakan Indonesia mendapat peringkat 74 

dari 79 negara yang mengikuti dengan skor kemampuan matematika peserta 

didik Indonesia adalah 379 dengan nilai rata-rata 489.  

Melihat hasil belajar pada UNBK dan PISA di atas menunjukkan bahwa 

peringkat matematika di Indonesia tergolong masih sangat rendah. Rendahnya 

prestasi peserta didik salah satunya disebabkan masih banyak peserta didik yang 

melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal matematika terutama. Kesalahan 

terjadi tidak terlepas karena kesulitan yang dialami peserta didik dalam 

mengerjakan soal terutama soal tipe HOTS. Tingginya kemampuan matematika 
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peserta didik dilihat dari sedikitnya kesalahan yang dilakukan peserta didik 

dalam mengerjakan soal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan prestasi 

matematika di Indonesia perlu dilakukan analisis terhadap kesalahan yang 

dilakukan peserta didik terutama dalam memecahkan masalah HOTS guna 

mengetahui letak kesalahan yang sering dilakukan peserta didik sehingga 

meminimalisir terjadinya kesalahan yang sama. Salah satu cara menganalisis 

kesalahan yakni dari jawaban peserta didik dilakukan analisis kemudian 

menjelaskan kesalahan yang dilakukan peserta didik dalam memecahkan 

masalah HOTS menggunakan Newman’s error analysis. 

Geometri dimensi tiga merupakan salah satu materi wajib pada 

pembelajaran matematika kurikum 2013 revisi SMA kelas XII. Berdasarkan 

hasil observasi penulis, peserta didik masih mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan soal matematika. Kesulitan yang dialami biasanya memahami 

soal kemudian mengubahnya menjadi model matematika dan menentukan 

strategi penyelesaian. Begitu pula pada materi dimensi tiga, peserta didik juga 

mengalami kesulitan tersebut ditambah kesulitan menerjemahkan soal ke dalam 

gambar. Kesulitan yang dialami peserta didik tersebut sehingga menyebabkan 

kesalahan terjadi dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah tipe HOTS 

dimensi tiga. 

Manusia pada dasarnya memang makhluk sosial budaya. Namun, antara 

manusia satu dengan manusia lain pasti memiliki perbedaan atau karakteristik. 

Begitu pula pada proses belajar mengajar. Menurut pendapat Nugraha dan 

Awalliyah (2016) pada umumnya peserta didik memperlihatkan respon yang 

berbeda ketika dihadapkan pada situasi dan kondisi pembelajaran yang sama, ada 

yang sangat antusias dengan metode pembelajaran tertentu tetapi adapula yang 

kurang antusias. Karakteristik tersebut merupakan gaya kognitif. Senada dengan 

Desmita (2012:145)  menjelaskan bahwa gaya kognitif merupakan satu variabel 

yang perlu dipertimbangkan dalam memilih strategi pembelajaran sesuai dengan 

gaya kognitif peserta didik. Sebab, jenis strategi tertentu memerlukan gaya 

belajar tertentu. Gaya kognitif sebagai gaya belajar merupakan ciri khas peserta 

didik dalam belajar, baik yang berkaitan dengan cara penerimaan dan 
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pengolahan informasi, sikap terhadap informasi, maupun kebiasaan yang 

berhubungan dengan lingkungan belajar.  

Sudut pandang pada gaya kognitif bemacam-macam, salah satunya  Field 

Independent (FI) dan Field Dependent (FD). Lusiana (2017) menjelaskan bahwa 

dalam memecahkan masalah matematika, kesalahan yang dilakukan mahasiswa 

FI lebih sedikit daripada mahasiswa FD. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan 

dalam penelitian yang akan dilakukan penulis. Berdasarkan hasil observasi yang 

penulis lakukan di SMA Negeri 2 Sukoharjo ditemukan adanya permasalahan 

mengenai pemecahan soal-soal yang berbasis HOTS (Higher Order Thinking 

Skills) pada materi dimensi tiga dan gaya berpikir kognitif peserta didik. Oleh 

karena itu, penulis mengkaji mengenai “Analisis Kesalahan Memecahkan 

Masalah HOTS (Higher Order Thinking Skills) Materi Dimensi Tiga Ditinjau 

dari Gaya Kognitif Siswa Kelas XII SMA Negeri 2 Sukoharjo”. 

B. Perumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana kesalahan yang dilakukan peserta didik dalam memecahkan 

masalah Higher Order Thinking Skills (HOTS) materi dimensi tiga 

berdasarkan gaya kognitif Field Independent? 

2. Bagaimana kesalahan yang dilakukan peserta didik dalam memecahkan 

masalah Higher Order Thinking Skills (HOTS) materi dimensi tiga 

berdasarkan gaya kognitif Field Dependent? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Mendeskripsikan kesalahan yang dilakukan peserta didik dalam 

memecahkan masalah Higher Order Thinking Skills (HOTS) materi 

dimensi tiga berdasarkan gaya kognitif Field Independent. 

2. Mendeskripsikan kesalahan yang dilakukan peserta didik dalam 

memecahkan masalah Higher Order Thinking Skills (HOTS) materi 

dimensi tiga berdasarkan gaya kognitif Field Dependent. 
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D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang penulis harapkan, yakni mengetahui kesalahan - 

kesalahan yang dilakukan peserta didik dalam memecahkan masalah 

dimensi tiga berdasarkan gaya kognitif peserta didik sebagai upaya 

meminimalisasi kesalahan dan memiliki kemampuan yang baik dalam 

memecahkan masalah tipe Higher Order Thinking Skills (HOTS). 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peserta Didik 

1) Dapat mengasah kemampuan siswa dalam memecahkan masalah 

matematika tipe Higher Order Thinking Skills (HOTS) yang 

berhubungan dengan dimensi tiga. 

2) Dapat mengetahui kemampuan kognitif diri sendiri dalam 

mempelajari materi dimensi tiga. 

b. Bagi Guru 

1) Sebagai dasar untuk mengetahui kesalahan peserta didik dalam 

memecahkan masalah dimensi tiga berdasarkan kemampuan 

kognitif peserta didik. 

2) Sebagai dasar untuk meningkatkan kemampuan peserta didik 

dalam memecahkan masalah dimensi tiga. 


