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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Matematika mempunyai peranan penting dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, baik sebagai alat bantu dalam penerapan pada disiplin 

ilmu lain maupun sebagai sarana berpikir logis, analitis, kreatif dan sistematis, 

(Prabawa, 2017). Matematika memiliki peran utama dalam proses belajar. Salah 

satu kemampuan yang harus ditingkatkan adalah kemampuan pemecahan masalah 

sebagai bagian dari kemampuan berpikir tingkat tinggi atau High Order Thinking 

Skill (HOTS) (Prabawa, 2017). 

Pembelajaran matematika di sekolah memegang peranan penting dalam 

pengembangan kemampuan berpikir siswa. Berpikir dibagi menjadi 2 (dua) 

tingkat yaitu berpikir tingkat rendah (low order thinking skills) dan berpikir 

tingkat tinggi (high order thinking skills). Pembelajaran matematika 

membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi untuk memecahkan 

permasalahan yang dihadapi secara kreatif dan kritis. (Hanafi, 2019). Pemecahan 

masalah merupakan hal penting dalam pembelajaran matematika selain itu 

pemecahan masalah juga merupakan kompetensi strategis yang ditunjukkan siswa 

dalam memahami, memilih pendekatan, strategi pemecahan, dan menyelesaikan 

model untuk menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, siswa harus memiliki ide 

atau gagasannya yang menjadi pemecahan masalah (Bernard,2015).  

Dalam taksonomi kognitif yang dibuat oleh Benjamin S. Bloom pada 

tahun 1956 yang kemudian disempurnakan kembali oleh Anderson dan Krathwohl 



 

2 

 

(2001), taksonomi kognitif dibagi menjadi C1-ingatan (remembering), C2-

pemahaman (understanding), C3-menerapkan (applying), C4-analisis (analysing), 

C5-evaluasi (evaluating), dan C6-kreasi (creating) (Saraswati, 2020). 

Untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi dan 

memecahkan masalah dapat dilakukan dengan memberikan soal kepada siswa. Di 

Indonesia, instrumen yang diberikan kepada siswa umunya berupa instrument 

penliaian kognitif. Penilaian kognitif adalah soal yang cenderung bertujuan untuk 

menguji lebih banyak pada aspek memori, sedangkan soal untuk melatih 

kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa tidak cukup banyak tersedia (Kusuma, 

Rosidin, & Suyatna, 2017). Padahal soal-soal HOTS saat ini menjadi instrumen 

yang tekankan seperti UN dan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) (Dede 

dkk., 2020).  

Soal-soal HOTS (Higher Order Thinking Skills) merupakan suatu 

instrumen yang menilai kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa sehingga siswa 

tidak hanya sekedar mengingat ataupun menyatakan kembali namun siswa 

diharapkan mampu mengembangkan ide dan gagasannya (Intan dkk, 2020). Soal 

high order thinking salah satunya diujikan dalam Trends in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS). Soal TIMSS salah satunya merupakan 

ciri-ciri karakteristik dari soal high order thinking (Hanafi, 2019).  

Hasil Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 

pada tahun 2015, Indonesia berada pada peringkat ke 44 dari 49 negara dengan 

skor rata-rata Indonesia adalah 397 dan rata-rata Internasional adalah 500. Adapun 

kriteria TIMSS membagi pencapaian peserta survei ke dalam empat tingkat: 

rendah (low 400), sedang (intermediate 475), tinggi (high 550) dan lanjut 
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(advanced 625). Dari hasil tersebut, maka Indonesia berada pada tingkat yang 

rendah (Hadi, 2019).  

Kemampuan matematika siswa Sekabupaten Konawe Selatan dalam 

penelitian Cahyono (2019) menunjukkan bahwa siswa masih mengalami kesulitan 

dalam pembelajaran matematika serta dalam menyelesaikan masalah. Hal tersebut 

dapat dilihat dari siswa yang kesulitan dalam memahami rumus dan kesalahan 

dalam menjawab soal matematika, terutama soal cerita. Selain itu, siswa juga 

melakukan beberapa kesalahan dalam menyelesaikan soal yang disebabkan karena 

kurangnya kemampuan kemampuan siswa dalam tahap transfrormasi (mengubah 

bahasa soal kedalam bahasa matematika), keterampilan proses (menyelesaikan 

soal berdasarkan model matematika dan menafsirkan solusi yang direncanakan). 

Adapun hasil tes yang diberikan di siswa kelas X SMA Negeri 16 Konawe 

Selatan menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang kurang dalam menyusun 

rencana dan menyelesaikan masalah dengan tepat. Selan itu, siswa hanya 

diberikan soal rutin dengan cara penyelesaian yang relatif sama sehingga 

kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa kurang terlatih.   

Hasil wawancara awal yang dilakukan dengan guru matematika di MAN 1 

Konawe Selatan terkait kesalahan siswa dalam mengerjakan soal tipe HOTS 

untuk materi program linear. Ada beberapa kesalahan yang dilakukan siswa 

meliputi : kesalahan dalam menafsirkan soal dan mengubahnya kedalam bentuk 

matematika, dimana siswa masih kesusahan dalam mengubah dari bahasa soal 

kedalam bahasa matematika serta kesulitan dalam menentukan model 

penyelesaian dari soal. Kesalahan selanjutnya adalah kesalahan dalam 

keterampilan proses, dimana siswa terkadang masih melakukan kesalahan dalam 
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operasi dan langkah penyelesaian soal. Hal tersebut disebabkan karena 

kemampuan dasar siswa yang berbeda-beda sehingga diperoleh letak kesalahan 

yang berbeda pula. Selain itu, kurang efektifnya pembelajaran juga dapat 

mempengaruhi kemampuan matematika siswa. Terkait pemberian soal tipe HOTS 

kepada siswa, guru memaparkan bahwasanya guru sudah memperkenalkan kepada 

siswa, akan tetapi pemberian soalnya tidak begitu intensif. Hal tersebut 

disebabkan karena tidak ratanya kemampuan siswa dimana masih terdapat banyak 

siswa yang memiliki kemampuan matematika yang rendah sehingga guru lebih 

bertujuan untuk memberikan soal yang dapat dijangkau oleh seluruh siswa, dan 

jika mayoritas siswa sudah mampu mengerjakan soal tersebut, guru baru 

memberikan soal tipe HOTS kepada siswa. 

Melihat hasil Trends in International Mathematics and Science Study 

(TIMSS) dan hasil penelitian terdahulu, maka perlu dilakukan usaha untuk 

mengetahui penyebab rendahnya kemampuan matematika siswa, salah satunya 

adalah dengan menganalisis kesalahan apa saja yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal. Adapun kesalahan yang sering terjadi dalam menyelesaikan 

soal matematika tipe HOTS adalah kesalahan memahami soal, mengubah bahasa 

soal kedalam bahasa matematika dan kesalahan keterampilan dalam 

menyelesaikan soal. Untuk mengetahui pada tahap apa saja siswa melakukan 

kesalahan, maka penilti menggunakan analisis kesalahan menurut Newman. Pada 

teori Newman, dipaparkan bahwa ada lima jenis tahap kesalahan dalam 

mengerjakan soal, yaitu: tahap membaca soal, memahami soal, mengubah bahasa 

soal kedalam bahasa matematika (transformasi), keterampilan proses dan 

penulisan jawaban akhir. Pada penelitia Karsanih (2015) menyatakan bahwa, 
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dengan menggunakan analisis kesalahan Newman dapat dijadikan sebagai 

pertimbangan yang mendasari kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

sehingga mampu mempermudah peneliti dalam menemukan penyebab kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan soal yang dikerjakan siswa.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti bermaksud untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kesalahan Siswa dalam 

Menyelesaikan Soal Matematika Tipe HOTS di MAN 1 Konawe Selatan”. 

Pengankatan judul ini dilatar belakangi dengan pentingnya untuk mengetahui 

bagaimana letak kesalahan siswa dalam mengerjakan soal HOTS, karena dengan 

mengetahui letak kesalahan siswa dalam mengerjakan soal tipe HOTS, maka guru 

dapat memberikan perlakuan untuk mengatasi kesalahan tersebut .  

1.2. Identifikasi Masalah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dicantumkan diatas, terdapat 

identifikasi permasalah sebagai berikut :  

1.2.1. Rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal tipe HOTS 

dalam pembelajaran matematika di kelas sehingga terdapat beberapa 

kesalaan dalam proses pengerjaannya. 

1.2.2. Belum adanya analisis terkait kesalahan siswa dalam mengerjakan soal 

tipe HOTS secara terstruktur di MAN 1 Konawe Selatan, sehingga belum 

adanya penanganan khusus dalam meningkatkan kemampuan pengerjaan 

soal tipe HOTS bagi siswa. 

1.3. Pembatasan Masalah. 

Berdasarkan identifikasi masalah maka peneliti membatasi masalah pada 

kesalahan siswa dalam mengerjakan soal tipe HOTS pada pokok bahasan Program 
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Linear pada siswa kelas XI IPA 2 MAN 1 Konawe Selatan tahun ajaran 

2020/2021. Pembuatan soal HOTS dilakukan dengan mengikuti kaidah 

Taksonomi Bloom dengan penyesuaian dengan materi yang akan diujikan. 

1.4. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1.4.1. Apa saja jenis kesalahan yang ditemukan pada saat siswa menyelesaikan 

soal tipe soal HOTS (Higher Order Thinking Skill) pada pokok bahasan 

Program Linear pada siswa kelas XI IPA 2 MAN 1 Konawe Selatan ? 

1.4.2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan siswa melakukan kesalahan 

dalam menyelesaikan soal tipe soal HOTS (Higher Order Thinking Skill) 

pada pokok bahasan Program Linear pada siswa kelas XI IPA 2 MAN 1 

Konawe Selatan ? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu:  

1.5.1. Untuk mengetahui jenis-jenis kesalahan siswa dalam mengerjakan soal 

tipe HOTS pada pokok bahasan Program Linear pada siswa kelas XI IPA 2 

MAN 1 Konawe Selatan. 

1.5.2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan siswa 

dalam mengerjakan soal tipe HOTS pada pokok bahasan Program Linear 

pada siswa kelas XI IPA 2 MAN 1 Konawe Selatan. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian dan tujuan dari 

penelitian ini, maka diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut: 
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1.6.1. Manfaat Teoritis 

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu: hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menambah wawasan kajian ilmiah bagi mahasiswa khususnya 

Mahasiswa Tadris Matematika IAIN Kendari serta dapat dijadikan sebagai bahan 

informasi bagi khalayak umum, terkhusus MAN 1 Konawe Selatan demi 

meningkatkan kualitas guru maupun siswa. 

1.6.2. Kegunaan Praktis.  

Adapun manfaatnya yaitu: dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi 

penelitian berikutnya yang ingin mengetahui lebih dalam lagi terkait penelitian ini 

serta diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan peneliti 

dalam melakukan penelitian terkait kemampuan siswa dalam mengerjakan soal 

HOTS. 

1.7. Definisi Operasional 

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari ketidakjelasan, 

perbedaan pemahaman dan meluasnya penelitian yang akan dilakukan. Adapun 

definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1.7.1. Analisis Kesalahan 

Analisis kesalahan merupakan pemeriksaan terhadap bentuk 

penyimpangan terhadap hal yang dianggap menyimpang dari prosedur tertentu. 

Adapun analisis kesalahan dalam penelitian ini membagi jenis kesalahan dalam 5 

jenis, yaitu kesalahan membaca, kesalahan memahami, kesalahan dalam 

transformasi, kesalahan dalam keterampilan proses dan kesalahan dalam 

penulisan jawaban. 
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1.7.2. Soal Matematika Tipe HOTS 

Soal matematika tipe HOTS merupakan instrumen yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa pada pembelajaran 

matematika. Adapun soal HOTS yang dimaksud dalam penelitian ini adalah soal 

kemampuan pemecahan masalah pada level kognitif menganalisis (C4) dan 

mengevaluasi (C5).  

 


