
BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika adalah ilmu pengetahuan dasar dari semua bidang ilmu 

pengetahuan dan sangat penting peranannya di dalam mempelajari ilmu 

pengetahuan yang lainnya. Menurut Susanto (2015: 180) matematika adalah 

“ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern dan 

mempunyai peran penting dalam disiplin ilmu serta memajukan daya pikir 

manusia”. Matematika sebagai ilmu dasar perlu dikuasai dengan baik oleh 

siswa, kemampuan memahami matematika adalah hasil dari proses 

pembelajaran. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa tentang 

materi yang diajarkan maka perlu dilakukan evaluasi atau hasil tes belajar 

siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika.  

Kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal matematika kelas VIII di 

SMP Plus Madinah Tunnajah tahun ajaran 2018-2019 tergolong masih rendah 

dan belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang telah 

ditetapkan oleh sekolah, yaitu 70. Hal ini dibuktikan dari hasil Penilaian Akhir 

Semester (PAS), siswa memiliki rata-rata nilai 25,6. Terlihat dari soal dan 

jawaban yang dikerjakan siswa pada gambar berikut: 
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Gambar 1.1 Kesalahan pada level prastruktural 

Berdasarkan gambar 1.1 tersebut terlihat perbedaan siswa dalam 

menjawab soal, siswa tidak menyelesaikan soal dengan langkah-langkah 

pengerjaan dengan sesuai, siswa tidak menuliskan apa yang akan dieliminasi 

dan disubstitusi. Seharusnya siswa menuliskan jawaban beserta langkah-

langkah dalam pengerjaannya dan menuliskan apa yang akan dieliminasi dan 

disubstitusi dalam menyelesaikan soal. Berdasarkan jawaban tersebut, level 

kemampuan siswa dalam menjawab soal berada pada level Prastruktural yaitu 

siswa tidak memahami soal yang diberikan sehingga cenderung tidak 

memberikan jawaban, siswa belum mampu menyelesaikan langkah-langkah 

penyelesaian dengan tepat. Jenis kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan 

prosedural dan kesalahan operasi.  
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Gambar 1.2 Kesalahan pada level prastruktural 

Berdasarkan gambar 1.2 tersebut level kemampuan siswa pada level 

Prastruktural yaitu siswa tidak memahami soal yang diberikan sehingga 

cenderung tidak memberikan jawaban, tidak memahami maksud dari soal yang 

diberikan sehingga siswa tidak memberikan jawaban yang benar dan dengan 

kesalahan konsep, kesalahan prosedural dan kesalahan operasi.  

Berdasarkan gambar 1.1 dan gambar 1.2 tersebut terlihat bahwa siswa 

melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal, kesalahan yang terjadi adalah 

jenis kesalahan konsep, kesalahan prosedural dan kesalahan operasi dengan 

level kemampuan pada level prastruktural. kesalahan-kesalahan itu membuat 

siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal. Kesulitan itu 

disebabkan karena kurangnya pemahaman siswa mengenai materi dan 

kurangnya pemahaman siswa mengenai maksud soal. kesulitan itu 

menyebabkan siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal.  

Banyak siswa yang sulit memahami materi yang diajarkan sehingga 

membuat siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika. 

Seperti yang terjadi di SMP Plus Madinah Tunnajah, siswa mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan soal matematika sehingga menyebabkan siswa 



melakukan kesalahan. Kesalahan ini disebabkan karena siswa belum 

memahami cara mencari dan menyelesaikan soal pada materi tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada guru dan siswa, 

ada beberapa siswa yang menganggap bahwa matematika merupakan mata 

pelajaran yang tidak disukai, salah satunya yaitu materi Sistem Persamaan 

Linear Dua Variabel. Faktor penyebab siswa melakukan kesalahan adalah 

kurangnya pemahaman siswa dalam memahami materi dan belum mengerti 

cara mencari dan menyelesaikan soal pada materi. Salah satunya adalah pada 

materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Faktor-faktor ini sejalan 

dengan faktor-faktor penyebab kesulitan belajar siswa menurut Irham dan 

Wiyani (2013: 264) menyebutkan bahwa: 

“faktor yang dapat menyebabkan kesulitan belajar dikelompokkan 

menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara 

lain, kemampuan intelektual, perasaan dan kepercayaan diri, motivasi, 

kematangan untuk belajar, usia, jenis kemain, kebiasaan belajar, 

kemampuan mengingat, serta kemampuan mengindra seperti melihat, 

mendengarkan, membau, dan merasakan. Sedangkan faktor eksternal 

dapat disebabkan oleh guru, kualitas pembelajaran, instrumen dan 

fasilitas pembelajaran, serta lingkungan alam dan sosial”. 

Penelitian ini sebelumnya telah dilakukan oleh  Amelia (2018: 89). Dari 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada level prastruktural sebanyak 

12,5%; level unistruktural sebanyak 12,5%; level multistruktural sebanyak 

62,5%; level relational sebanyak 12,5%; level ektended abstact.  

Berdasarkan permasalahan tersebut maka  peneliti akan melakukan 

penelitian dengan judul Analisis Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal 

Matematika Pokok Bahasan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Berdasarkan Taksonomi Solo. 

 

B. Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti akan merumuskan 

tentang: 

1) Kesalahan apa saja yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika pokok bahasan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

berdasarkan taksonomi solo? 



2) Faktor apa saja yang menyebabkan siswa melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal matematika pokok bahasan Sistem Persamaan Linera 

Dua Variabel berdasarkan taksionomi solo ? 

3) Bagaimana solusi untuk mengatasi kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

soal matematika pokok bahasan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

berdasarkan taksonomi solo? 

 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini ada beberapa batasan masalah karena peneliti 

hanya fokus dengan apa yang diteliti. Adapun batasan masalah sebagai berikut: 

1) Penelitian ini dilakukan pada kelas VIII SMP Plus Madinah Tunnajah 

tahun ajaran 2018-2019.   

2) Penelitian ini untuk menganalisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

soal matematika pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel 

berdasarkan taksonomi solo. Adapun level taksonomi solo diantaranya: 

a) level prastruktural 

b) level uninstruktural  

c) level multistruktural 

d) level relational  

e) level ekstented abstract 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1) Mengetahui jenis-jenis kesalahan apa saja yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika pokok bahasan Sistem Persamaan Linear 

Dua Variabel berdasarkan taksonomi solo. 

2) Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan siswa melakukan kesalahan 

dalam menyelesaikan soal matematika pokok bahasan Sistem Persamaan 

Linear Dua Variabel berdasarkan taksonomi solo.  

3) Mengetahui solusi yang tepat untuk mengatasi kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika pokok bahasan Sistem Persamaan Linear 

Dua Variabel berdasarkan taksonomi solo.  



 

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua 

pihak baik bagi guru, siswa, peneliti dan secara umum bahkan untuk calon guru 

matematika. Manfaat-manfaat  yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya:   

1) Manfaat Teoritis  

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis kesalahan 

apa saja yang dilakukan siswa, faktor-faktor yang menyebabkan siswa 

melakukan kesalahan serta solusi yang tepat untuk mengatasi kesalahan 

dalam upaya meminimalkan kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika pokok bahasan Sistem Persamaan Linear 

Dua Variabel berdasarkan taksonomi solo. 

2) Manfaat Praktis  

a. Bagi Guru 

Penelitian ini memberikan gambaraan mengenai kesalahan siswa 

dalam menyelesaikan soal matematika dan menjadikan bahan 

pertimbangan dan perbaikan dalam proses belajar mengajar. 

b. Bagi Siswa  

Siswa dapat mengetahui kesalahan apa saja yang dilakukan dalam 

menyelesaikan soal matematika dan menjadi bahan evaluasi siswa 

supaya tidak melakukan kesalahan yang serupa.  

c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan kepada 

peneliti selaku calon guru agar kesalahan yang dilakukan siswa bisa 

diminimalisir dan menambah wawasan tentang kesalahan apa saja yang 

dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal matematika pokok 

bahasan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel berdasarkan 

Taksonomi Solo. 

 


