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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan setiap orang untuk 

mendewasakan diri serta mengembangkan kualitas hidup yang lebih baik. 

Menurut Prof Richey (Ahmadi, 2017:34), pendidikan berkenaan dengan 

fungsi yang sangat luas dari pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu 

masyarakat terutama membawa warga masyarakat generasi muda untuk 

menunaian kewajiban dan tanggung jawabnya di dalam masyarakat. 

Pendidikan di indonesia memiliki bertujuan untuk mengembangkan 

potensi yang dimiliki siswa agar memiliki akhlak yang mulia, kecerdasan, 

dan memiliki keterampilan yang diperlukan sebagai anggota masyarakat 

dan warga negara (Angkotasan, 2013:93). (Ruswanti, 2018:91) 

menyatakan bahwa pembelajaran di sekolah merupakan suatu hal yang 

dapat meningkatkan tercapainya tujuan pendidikan. Pendidikan yang 

berlangsung dalam sekolah terdapat salah satu mata pelajaran wajib yang 

memiliki peran penting untuk mencapai kehidupan yang terarah yaitu 

matematika. 

(Asis, 2015:78) menyatakan bahwa matematika merupakan salah 

satu mata pelajaran yang wajib dipelajari di sekolah, karena matematika 

menjadi mata pelajaran mendunia yang sangat penting untuk kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Lerner (Abdurrahman, 2012:202) 

mengemukakan bahwa matematika tidak hanya sebagai bahasa simbolis 

tetapi juga merupakan bahasa universal yang memungkinkan manusia 

memikirkan, mencatat, dan mengomunikasikan ide mengenai elemen dan 

kuantitas. Tujuan belajar matematika adalah untuk mendorong siswa 

menjadi pemecah masalah berdasarkan proses berpikir yang kritis, logis, 

dan rasional (Jamaris, 2014:177). Setiap siswa harus memiliki kemampuan 

berfikir yang lebih dalam mempelajari matematika agar siswa mampu 

memahami dan mampu menerapkan konsep-konsep matematika dengan 

tepat.  
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Bahkan pada kurikulum 2013 (KURTILAS) dipaparkan bahwa  

siswa dituntut aktif dalam proses pembelajaran dan guru lebih banyak 

sebagai pembimbing siswa untuk menemukan konsepnya. Di dalam 

evaluasi kegiatan belajar, di adakan evaluasi pembelajaran. Soal yang 

dikembangkan pada kurikulum 2013 ini harus soal yang dapat membuat 

siswa berpikir kritis sehingga guru harus menyajikan soal yang Higher 

Order Thinking skills (HOTS). HOTS merupakan program yang 

dikembangkan sebagai upaya kementerian pendidikan dan kebudayaan 

melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dikjen GTK) 

dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan meningkatkan 

kualitas lulusan (Ariyana, 2018:2).  Menurut Resnick (Ariyana, 2018:5) 

definisi keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir 

kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun 

representasi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan 

aktivitas mental yang paling dasar. Aryani (2019: 276) mengatakan bahwa 

ketika siswa dihadapkan suatu masalah matematika seperti pada materi 

aljabar, maka siswa dapat menggunakan keterampilan berpikir kritis untuk 

menggali, menemukan kembali, menganalisis serta mengevaluasi 

informasi dalam menyelesaikan permasalahan.  

Aljabar merupakan cabang penting dalam matematika. Suatu 

bentuk aljabar memuat huruf dan bilangan. (Pujilestari, 2018:226) 

menyatakan bahwa pada materi operasi aljabar tidak terlepas dari konsep, 

fakta, prinsip, dan keterampilan yang membutuhkan kemampuan 

konseptual dan prosedural siswa. Selain itu materi operasi aljabar juga 

menuntut berbagai materi prasyarat yang harus dikuasai oleh siswa antara 

lain menyamakan penyebut, perkalian silang, operasi penjumlahan, dan 

pengurangan bentuk pangkat, pembagian bentuk akar, dan operasi 

perkalian, serta materi prasyarat yang lainnya. Akan tetapi banyak siswa 

yang masih mengalami kesulitan dalam mempelajari matematika 

(Sholihah, 2017:289). Kesulitan tersebut dapat mempengaruhi hasil belajar 

siswa. 
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Hasil belajar setiap siswa berbeda, hal tersebut bergantung pada 

diri individu. (Solfitri, 2015:296) menyatakan bahwa hasil belajar 

merupakan prestasi belajar yang dapat dilihat dari nilai yang didapat siswa 

setelah menyelesaian masalah yang telah diberikan. Kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan permasalahan dapat dijadikan 

sebagai petunjuk untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap 

materi. Oleh karena itu, adanya kesalahan-kesalahan tersebut perlu 

dianalisis untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa 

dan juga faktor apa sajakah yang menyebabkan siswa melakukan 

kesalahan.  

Berdasarkan uraian latar belakang peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Analisis Kesalahan Konseptual dan Prosedural dalam 

Menyelesaikan soal Bentuk Aljabar yang Berorientasi HOTS”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana bentuk kesalahan konseptual yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal bentuk aljabar yang berorientasi HOTS? 

2. Bagaimana bentuk kesalahan prosedural yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal bentuk aljabar yang berorientasi HOTS? 

3. Apa sajakah faktor yang menyebabkan siswa melakukan kesalahan 

dalam menyelesaikan soal bentuk aljabar yang berorientasi HOTS? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian sebagai berikut. 

1. Untuk menganalisis bentuk-bentuk kesalahan konseptual yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan operasi bentuk aljabar yang 

berorientasi HOTS 

2. Untuk menganalisis bentuk-bentuk kesalahan prosedural yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan operasi bentuk aljabar yang 

berorientasi HOTS 
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3. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan siswa melakukan 

kesalahan dalam menyelesaikan menyelesaikan operasi bentuk aljabar 

yang berorientasi HOTS 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Guru 

a. Guru dapat menggunakan soal bentuk aljabar yang berorientasi 

HOTS sebagai salah satu penilaian dalam proses pembelajaran   

b. Guru dapat mengetahui kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

soal-soal bentuk aljabar yang berorientasi HOTS 

c. Guru dapat mengetahui letak kesulitan siswa dalam mengerjakan 

soal-soal berorientasi HOTS yang diberikan terkait materi Aljabar  

d. Guru dapat mengetahui tingkat pemahaman materi yang dimiliki 

siswa setelah mempelajari materi aljabar  

2. Bagi Siswa  

a. Siswa diharapkan dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 

melalui partisipatif siswa dalam memahami pelajaran matematika 

khususnya penguasaan kompetensi pada materi pokok pembahasan 

bentuk aljabar yang berorientasi HOTS 

b. Siswa mendapatkan kesempatan untuk mengetahui tingkat 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal bentuk aljabar yang 

berorientasi HOTS 

c. Penelitian ini memberikan pengalaman pada siswa menyelesaikan 

soal bentuk aljabar berorientasi HOTS yang dapat mengukur 

kemampuan berpikir tingkat tinggi  

3. Bagi Peneliti  

a. Menambah pengetahuan yang dimiliki peneliti selanjutnya atau 

pembaca dalam bidang ilmu pendidikan, khususnya menyangkut 

penelitian ini. 

b. Peneliti dapat mengetahui respon siswa dalam memecahkan soal 

bentuk aljabar yang berorientasi HOTS  



5 
 

c. Peneliti dapat mengetahui tingkat pemahaman siswa dalam 

mempelajari materi aljabar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


