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PENDAHULUAN 

Matematika mempunyai peran  penting karena matematika adalah ilmu 

paling dasar yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Matematika adalah ilmu 

yang mendasari teknologi sekarang yang sudah maju. Karena itu matematika tidak 

dapat di pandang rendah karena konstribusi yang besar untuk teknologi dan 

kehidupan untuk saat ini. Matematika juga dipandang sebagai  alat komunikasi 

antara ilmu dan ilmuawan serta merupakan alat analisis data. Dari pemaparan di 

atas matematika sebagai sarana strategis dalam mengembangkan kemampuan dan 

keterampilan intelektual. Selain itu, matematika adalah ilmu yang mendasari 

pengolahan pola pikir dan sikap siswa (Maryam. & Rosyidi, 2016). Matematika 

merupakan ilmu yang mempunyai pola struktur dengan baik (Lestari, Aripin, & 

Hendriana, 2018). Matematika memiliki arti dari asal kata mathanein yang 

memiliki arti belajar atau pengetahuan. Dari kamus besar Bahasa Indonesia 

matematika memliki arti hubungan antara bilangan bilangan yang dapat 

menyelesaikan masalah atau ilmu yang menyelesaikan angka-angka dan 

perhitunganya (Nur, 2014). 

Dunia pendidikan sudah terbiasa dengan mata pelajaran matematika bagi 

beberapa siswa mengangap matematika adalah mata pelajaran yang sulit dipahami. 

Matematika adalah mata pelajaran yang wajib di tempuh oleh semua siswa dalam 

dunia pendidikan (Khatimah, Sa’dijah, & Susanto, 2017). Pelajaran matematika 

mempunyai tujuan agar siswa memiliki minat dalam mempelajari matematika, 

memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan mempunyai rasa percaya diri dalam 

menghadapi berbagai masalah. Pendidikan matematika dapat membuat masyarakat 

lebih maju, hal itu terbukti dari kemajuan perkembangan teknologi modern saat ini 

(Lestari et al., 2018). Dalam melewati pembelajaran matematika diharapkan siswa 

mempunyai pemikiran yang logis, kritis, sistematis dan efektif. Oleh karena itu, 

mempelajari matematika dengan baik adalah salah satu langkah awal agar siswa 

dapat menguasai konsep. Mata pelajaran matematikan dapat mendominasi terhadap 

semua siswa yang menempuh pendidikan untuk bertujuan mengembangkan pola 

pikir siswa dan memberikan pengetahuan dasar matematika agar siswa dapat 

mempelajari matematika dengan mudah.  
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Tetapi masih terdapat siswa yanng telah mempelajari matematika dengan 

baik namun masih banyak yang tidak dapat menguasai konsep yang sederhana 

dengan baik, maka tidak salah jika banyak siswa yang berfikiran matematika adalah 

ilmu yang sangat sulit dipahami (Syahbana, 2012). Kesulitan dalam menerima 

pembelajaran disebabkan oleh permasalahan yang di alami otak dalam menerima, 

memproses, menganalisis, dan menyimpan informasi (Narulita & Masduki, 2016). 

Tetapi kesulitan ilmu matematika mulai berkembang seiring dengan perkembangan 

waktu. Kebanyakan siswa mengalami kesulitan dalam pemahaman konsep materi. 

Kebanyakan siswa mengalami kesulitan saat terjadinya kesalahan ketika siswa 

menjawab soal (Lailly & Wisudawati, 2015). Matematika dari sebagian siswa yang 

menganggap sulit dalam mengerjakan soal kebanyakan siswa tidak paham konsep 

dasar. Dalam kesulitan belajar ini yang dialami oleh siswa tentunya saat 

pembelajaran matematika yang kaitanya dengan cara belajar siswa yang masih 

kurang baik. Hal tersebut dapat dilihat atau dijumpai pada hasil belajar siswa 

dengan cara menyelesaikan soal matematika secara tuntas atau tidak tuntas. Ketidak 

tuntasan siswa dalam menyelesaikan soal dapat dilihat dari kurangnya belajar 

matematika dengan baik, kurang pahamnya siswa dalam memahami teori dan 

konsep dalam menyelesaikan permasalahan soal matematika. Karena teori dan 

konsep ini lah yang berhubungan erat dengan koneksi matematika. Pembelajaran 

matematika ini merupakan mata pelajaran yang memiliki kesempatan yang sangat 

besar untuk siswa melakukan kesalahan dalam memecahkan soal (Lailly & 

Wisudawati, 2015).  

Kesalahan dalam mengerjakan soal matematika perlu adanya analisis 

supaya kesalahan siswa dapat diketahui (Tyas, 2014). Hal tersebut wajar jika siswa 

SMP masih mengalami kesalahan dalam menggerjakan soal hal tersebut 

dikarenakan siswa SMP pola berfikirnya masih rendah (Sumarmo, 2010). Para 

peneliti yang mempunyai keahlian di bidang pendidikan menduga pemahaman 

matematis yang masih rendah dikarenakan pembelajaran yang ada di sekolah 

kurangnya memberi kesempatan kepada siswa untuk dapat mengembangkan 

pemikiran yang lebih (Minarni, 2011). Dari kesalahan-kesalahan yang diperbuat 

oleh siswa adalah kesalahan yang sangat wajar dilakukan karena cara pengolahan 

atau penangkapan materi setiap siswa selalu berbeda. Namun apabila kesalahan-
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kesalahan siswa yang telah dilakukan ini harus mendapatkan penanganan. Sama 

halnya siswa yang mempelajari matematika dapat menyelesaikan soal dengan 

melakukan kesalahan adalah hal yang wajar, namun kesalahan-kesalahan yang 

terjadi terus-menerus dan tidak mendapatkan tindak lanjut dari guru akan 

berdampak tidak baik bagi siswa kedepanya. Karena dalam ilmu matematika materi 

yang sudah diberikan akan berkaitan dengan materi selanjutnya maka dari itu 

penanganan yang khusus untuk siswa yang melakukan kesalahan-kesalahan agar 

mendapat hasil yang baik untuk kedepanya. permasalah yang ada dari pemecahan 

soal matematika adalah soal yang dapat diselesaikan dengan baik (Farida, 2015).  

Ada beberapa ciri yang dapat dilihat dari kesalahan yang diperbuat siswa 

adalah 1) hasil belajar siswa yang rendah yaitu nilai yang kurang memuaskan; 2) 

hasil dari menyelesaikan soal tidak setara dengan kerja keras yang dilakukan siswa; 

3) lambat dalam menyelesaikan tugas-tugas belajar; 4) memperlihatkan sikap yang 

kurang baik; 5) memperlihatkan emosional yang tidak wajar (Trapsilo, 2016). 

Penyebab terbesar kesalahan yang terus menerus dilakukan siswa hal itu 

dikarenakan siswa yang masih kurang dalam memahami materi pelajaran yang 

telah dipelajari, kurang fasihnya menguasai bahasa matematika dan keliru dalam 

menyelesaikan rumus, perhitungan dan kurang teliti atau kesalahan konsep 

(Jusniani & Suryakancana, 2018). Pembelajaran matematika saat ini dibelajarkan 

di lingkungan sekolah yang terlalu formal, dan kurangnya mengaitkan dengan 

kehidupan sehari-hari, kurangnya mengkaitkan dengan makna, pemahaman, dan 

gagal dalam kemampuan pemecahan masalah. Standar kurikulum matematika yang 

diterapkan saat ini berupa eksplisit yang proses terpenting dalam pembelajaran 

matematika (Murtiyasa, 2015).  

Kesalahan siswa untuk menyelesaikan soal yang paling mendominasi dari 

keseluruhan adalah kesalahan konsep (Anshori, 2018). Suatu kesalahan yang 

diperbuat oleh siswa yang terus menerus berada di satu tingkat yang sama hal 

tersebut dapat terjadi karena penguasaan siswa yang masih rendah. Namun 

kesalahan yang bersifat fatal adalah kesalahan yang bukan merupakan dari akibat 

rendahnya penguasaan materi pembelajaran, mamun disebabkan oleh tidak teliti 

dalam menghitung atau mengerjakan secara tergesa–gesa karena berbagai 

persoalan siswa seperti karena kurangnya waktu yang diberikan, dan kuranya teliti 
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dalam membaca soal dan memahami bagaiman maksud soal yang diberikan. 

Terdapat beberapa jenis kesalahan yang dilakukan siswa untuk menyelesaikan soal 

matematika antara lain sebagai berikut : 1) kesalahan konsep, kesalahan ini adalah 

kesalahan menentukan rumus untuk dapat menyelesaika permasalahan soal; 2) 

kesalahan prinsip, kesalahan ini adalah kesalahan yang keliru dalam 

menghubungkan beberapa fakta atau beberapa konsep; 3) kesalahan intrepretasi 

bahasa, kesalahan ini adalah kesalaha siswa dalam memahami bahasa matematika, 

kesalaha ini biasanya siswa tidak dapat memahami simbol-simbol, grafik dan tabel 

dalam bahasa (Anshori, 2018). Sebab–sebab terjadinya kesalahan yang dialami para 

siswa dalam melakasakan pembelajaran matematika, yaitu kesalahan memahami 

soal, kesalahan dalam penggunaan rumus, kesalahan dalam operasi penyelesaikan 

operasi terhadap penyelesaikan soal, adapun kesalahan dalam penyimpulanya 

(Anshori, 2018).  Beradasarkan pemikiran di atas, maka telah dilakukan penelitian 

ini yaitu untuk dapat melihat kemampuan siswa dalam mengerjakan soal 

matematika dan kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran 

matematika, maka dari itu peneliti ingin mengetahui dan menganalisis kesalahan 

siswa dalam mengerjakan soal matematika.  

Kesalahan belajar matematika mempunyai keterkaitan dengan kesulitan 

belajar siswa. Kesulitan belajar siswa adalah untuk dapat memecahkan permasalah 

atau untuk dapat menyelesaikan soal matematika dapat dilihat dari adanya 

kesalahan penyelesaian soal. Jadi kesulitan merupakan penyebab utaman terjadinya 

kesalahan (Syafmen, 2008). Kesalahan ini harus diketahui guru kesalahan dapat 

dilihat dari hasil perkerjaan siswa dalam mengerjakan tes. Agar dapat membantu 

anak berkesulitan belajar matematika, perlu diketahui kesulitan belajar matematika 

tersebut. Teknik yang dapat ditempuh untuk mengidentifikasi siswa yang 

mengalami kesulitan belajar salah satunya yaitu dengan menganalisis hasil ulangan 

dengan melihat sifat kesalahan yang dibuat oleh siswa (Syafmen, 2008). 

Berdasarkan penjelasan permasalahan yang di tuliskan dalam pendahuluan di 

atas, maka permasalahan yang didapati oleh peneliti adalah untuk mengetahui 

bagaimana kesalahan siswa dalam mengerjakan soal sistem koordinat. Dan untuk 

mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Selanjutnya, 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesalahan siswa dalam 
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mengerjakan soal sistem koordinat dan untuk mengetahui faktor apa saja yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Dalam penelitian ini peneliti hanya fokus pada 

kegiatan belajar siswa di sekolah dan lingkungan belajar siswa di sekolah serta 

proses pembelajaran di kelas. 

 

 


