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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal berkaitan dengan 

ketidakmampuan belajar atau kemampuan belajar yang tidak sempurna. Dalam 

pembelajaran matematika kesalahan mempelajari suatu konsep terdahulu akan 

berpengaruh terhadap pemahaman konsep selanjutnya karena matematika 

merupakan pelajaran terstruktur. Menurut Herman Hudojo (dalam Siti Nur Ulifa, 

2014: 124) menyatakan bahwa matematika berkenaan dengan ide-ide atau konsep-

konsep abstrak yang tersusun secara hirarkis dan penalarannya deduktif. Oleh 

karena itu, dalam proses pembelajaran matematika tidak semua siswa selalu 

berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Jika ada saja siswa yang tidak dapat 

belajar berarti siswa mengalami kesulitan yang berakibat pada terjadinya 

kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal matematika. 

Materi operasi hitung Bilangan Bulat merupakan materi matematika yang 

diujikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama, tepatnya pada kelas VII 

Semester 1. Materi ini sebenarnya sudah dipelajari siswa sejak Sekolah Dasar, 

jadi siswa sudah ada gambaran dan tentunya hasil belajar siswa untuk materi ini 

diharapkan mendapatkan nilai yang bagus. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

guru matematika kelas VII SMP N 3 Kebasen menyebutkan bahwa siswa kelas 

VII SMP N 3 Kebasen masih mengalami masalah dalam menyelesaikan soal 

operasi hitung bilangan bulat. Hal ini diperkuat dengan data nilai Ulangan Harian 

kelas VII pada materi Bilangan Bulat. Jumlah kelas VII SMP N 3 Kebasen 
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sebanyak 5 kelas yang terdiri dari 150 siswa. Sebanyak 150 siswa tersebut 

menempati kelas VII A – VII E yang dibagi secara heterogen pada setiap 

kelasnya. Dari 150 siswa yang mengikuti Ulangan Harian, sebanyak 102 siswa 

belum tuntas pada materi operasi hitung bilangan bulat. Batas tuntas mata 

pelajaran matematika di SMP N 3 Kebasen adalah 75. 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa 

masih melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal operasi hitung bilangan 

bulat. Ade Mirza (dalam Fitriani, 2012: 12) menyatakan bahwa “menyelesaikan 

soal adalah suatu proses pencarian jawaban (solusi) atas soal yang diberikan. Jadi, 

setiap langkah yang dilakukan oleh siswa dapat dikatakan sebagai kesalahan, jika 

menyimpang dari prosedur penyelesaian soal tersebut.” Kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika dalam penelitian ini adalah suatu kondisi yang 

menunjukan ada penyimpangan yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan 

soal operasi hitung bilangan bulat. Adapun hal yang dideskripsikan adalah jenis-

jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal operasi hitung 

bilangan bulat dan faktor-faktor penyebabnya. 

Menurut Rahardjo dan Astuti (2011: 14) jenis kesalahan merupakan 

kesalahan yang berkaitan dengan objek matematika yaitu fakta, konsep, prinsip 

dan operasi. Membahas tentang kesalahan, ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal 

matematika. Menurut Djamarah (2000: 21) faktor-faktor yang mempengaruhinya 

dapat berasal dari dalam diri siswa (faktor intern) dan dari luar diri siswa (faktor 

ekstern). Faktor intern penyebab kesulitan belajar siswa antara lain sebab yang 
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bersifat fisik dan rohani, sedangkan faktor ekstern penyebab kesulitan belajar 

siswa antara lain faktor keluarga, faktor sekolah, faktor media massa dan 

lingkungan sosial. 

Sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Hati (2015), berdasarkan 

penelitian diperoleh hasil rata-rata presentase kesulitan belajar siswa kelas VII 

SMP Negeri 2 Limboto pada materi operasi hitung bilangan bulat dalam 

menyelesaikan soal cerita menurut indikator kesulitan belajar yaitu untuk 

indikator kesulitan belajar fakta diperoleh 47% siswa yang mengalami kesulitan, 

yang berarti tingkat kesulitan siswa pada indikator fakta masih tergolong sedang. 

Untuk indikator kesulitan belajar konsep diperoleh 57,33% siswa yang mengalami 

kesulitan, yang berarti tingkat kesulitan siswa pada indikator konsep masih 

tergolong sedang. Untuk indikator kesulitan belajar prinsip diperoleh 96,65% 

siswa yang mengalami kesulitan, yang berarti tingkat kesulitan siswa pada 

indikator prinsip tergolong sangat tinggi. Untuk indikator kesulitan belajar operasi 

diperoleh 26,90% siswa yang mengalami kesulitan, yang berarti tingkat kesulitan 

pada indikator operasi masih tergolong rendah. 

Pembahasan mengenai kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal sangat perlu dilakukan, karena apabila hal ini dibiarkan maka 

akan mempengaruhi ketuntasan belajar matematika siswa dan tujuan 

pembelajaran tidak akan tercapai dengan baik. Oleh karena itu, dalam penelitian 

ini yang berjudul ”Deskripsi Kesalahan Siswa Kelas VII SMP N 3 Kebasen dalam 

Menyelesaikan Soal Operasi Hitung Bilangan Bulat” akan dibahas mengenai 

jenis-jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal operasi hitung bilangan 

bulat dan faktor-faktor penyebab siswa melakukan kesalahan pada siswa kelas VII 

C SMP N 3 Kebasen. 
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B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan menfokuskan 

penelitian terhadap siswa kelas VII C SMP N 3 Kebasen yang berkaitan 

dengan : 

1. Jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

operasi hitung bilangan bulat kelas VII C SMP N 3 Kebasen. 

2. Faktor-faktor penyebab siswa kelas VII C SMP N 3 Kebasen  

melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal operasi hitung bilangan 

bulat. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka rumusan 

masalahnya yaitu : 

1. Apa jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa kelas VII C SMP N 3 

Kebasen dalam menyelesaikan soal operasi hitung bilangan bulat ? 

2. Apa saja faktor-faktor penyebab siswa kelas VII C SMP N 3 Kebasen 

melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal operasi hitung 

bilangan bulat ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan jenis-jenis kesalahan siswa kelas VII C SMP N 

3 Kebasen dalam menyelesaikan soal operasi hitung bilangan bulat. 
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2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab siswa kelas VII C SMP 

N 3 Kebasen melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal operasi 

hitung bilangan bulat. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi Siswa 

a. Dapat mengetahui posisi kemampuan diri siswa masing-masing. 

2. Bagi Guru 

a. Dengan mengetahui jenis dan faktor penyebab kesalahan siswa, guru 

dapat membuat kebijakan pembelajaran yang sesuai dengan 

kesalahan yang dilakukan siswa. 

b. Sebagai acuan guru terhadap proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

3. Bagi Sekolah 

a. Dapat memberikan sumbangan dalam rangka perbaikan 

pembelajaran. 

4. Bagi Peneliti 

a. Mendapat pengalaman dalam bidang penelitian dan penulisan yang 

bersifat ilmiah. 
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