
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika dipandang sebagai salah satu pelajaran yang tidak mudah untuk 

dipahami, sehingga  sebagian besar  siswa  masih banyak yang melakukan kesalahan 

saat menyelesaikan soal-soal matematika. Kemampuan siswa dalam menguasai materi 

mata pelajaran matematika masih kurang, oleh sebab itu ada sebagian siswa yang tidak 

terlalu  menyukai  pelajaran matematika. Siswa yang memang menguasai materi 

matematika akan merasa senang saat belajar matematika, lain halnya dengan siswa 

yang benar-benar tidak menguasai materi matematika. Jika siswa tidak menguasai 

materi matematika dari awal maka berdampak pada pemahaman selanjutnya. 

Matematika merupakan ilmu dasar yang terus menguasai perkembangan baik 

dalam segi teori maupun segi penerapan. Sebagai ilmu dasar, matematika digunakan 

secara luas dalam segala bidang kehidupan manusia, sehingga diperlukan suatu upaya 

dalam pelajaran matematika agar dapat terlaksana secara maksimal sehingga setiap 

siswa dapat menguasai matematika dengan baik.  

Tujuan pelajaran matematika pada pendidikan menengah berdasarkan 

Kemendikbud (2017: 1) adalah sebagai berikut: 

“1) memahami konsep dan menerapkan prosedur matematika dalam kehidupan 

sehari-hari, 2) melakukan operasi matematika untuk penyederhanaan dan 

analisis komponen yang ada, 3) melakukan penalaran matematis meliputi 

membuat generalisasi berdasarkan pola, fakta, fenomena, atau data yang ada, 

membuat dugaan dan memverifikasinya, 4) memecahkan masalah dan 

mengkomunikasikan gagasan melalui simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah, 5) menumbuhkan sikap positif 



seperti logis, kritis, cermat, teliti dan tidak mudah menyerah dalam 

memecahkan masalah”. 

Tercapainya tujuan  pembelajaran matematika dapat dilihat dari hasil belajar 

matematika siswa. Hasil belajar siswa tercapai dengan baik, jika siswa mampu 

menyelesaikan soal matematika. Disamping itu, soal matematika mempuyai 

konstribusi dalam kehidupan sehari-hari yaitu siswa akan mampu menyelesaikan 

persoalan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. 

Banyaknya kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal bisa 

menjadi petunjuk sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkan guru. 

Dari kesalahan yang dilakukan siswa dapat diteliti dan dikaji lebih lanjut mengenai 

sumber kesalahan siswa. Kesalahan yang dilakukan siswa harus segera mendapatkan 

pemecahan masalah yang tepat. Kesalahan-kesalahan itu perlu diidentifikasi dengan 

tujuan untuk mendapat informasi tentang jenis kesalahan tersebut. Dari informasi 

tersebut guru dapat mengetahui tingkat penugasan siswa dalam menyelesaikan soal, 

selain itu guru dapat mengetahui bagian mana yang menyebabkan siswa melakukan 

kesalahan serta faktor-faktor penyebabnya. Identifikasi kesalahan siswa dapat 

dilakukan pada pelajaran matematika, salah satunya materi invers matriks. 

Materi invers matriks adalah materi yang dipelajari siswa kelas XI SMA Negeri 

3 Palangka Raya semester ganjil tahun ajaran 2019/2020. Untuk dapat menyelesaikan 

soal invers matriks diperlukan pemahaman konsep, ketelitian, keterampilan dan 

menentukan rumus, agar penyelesaian benar. Siswa banyak melakukan kesalahan 

dalam menyelesaikan soal matriks khususnya adjoin dan invers matriks. Adjoin dan 

invers matriks dianggap sulit oleh sebagian besar siswa. Dalam mempelajari invers 



matriks diperlukan prasyarat seperti operasi matriks, menguasai konsep dan prinsip 

yang ada pada materi matriks dan melakukan perhitungan. Materi prasyarat harus 

dikuasai oleh siswa agar memudahkan siswa dalam menyelesaikan soal invers matriks. 

Manfaat mempelajari invers matriks diantaranya adalah memudahkan dalam membuat 

analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung bermacam-macam 

variabel. Digunakan dalam memecahkan masalah operasi penyelidikan sumber-sumber 

minyak bumi dan sebagainya. Dikaitkan dengan penggunaan program linear, analisis 

input output baik dalam ekonomi, statistik, maupun dalam bidang pendidikan, 

manajemen, kimia dan bidang-bidang teknologi yang lainnya. Penguasaan tentang 

materi  invers matriks akan memudahkan dalam menyelesaikan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari  salah satunya adalah dalam pembuatan program computer. 

Selain itu, dalam dunia intelejen, materi invers matriks digunakan untuk membuat kata 

sandi bagi program negara.  

Hasil wawancara pada tanggal 20 Februari 2019 dengan guru mata pelajaran 

matematika di kelas XI MIPA 3 SMA Negeri 3 Palangka Raya, guru mengatakan 

bahwa masih banyak siswa yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal 

invers matriks. Hal ini di tunjukkan dengan rendahnya ketercapaian kriteria ketuntasan 

minimum (KKM) yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 78. Hasil belajar matematika 

siswa pada materi matriks tahun ajaran 2017/2018 yang mencapai ketuntasan hanya 

45% dari jumlah siswa. Guru juga mengatakan bahwa kesalahan-kesalahan umum yang 

sering dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal matriks tersebut antara lain adalah 

kesalahan dalam menyelesaikan soal invers matriks. Hasil belajar siswa masih rendah 



meskipun sudah dilakukan upaya pembelajaran remedial. Upaya pembelajaran 

remedial yang dilakukan tidak berdasarkan hasil identifikasi kesalahan dan faktor-

faktor penyebab siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal invers matriks. 

Guru belum pernah melakukan identifikasi kesalahan dan faktor penyebab siswa 

melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal invers matriks. 

Dari informasi di atas, maka dilakukan upaya untuk mengetahui kesalahan 

beserta faktornya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu mengidentifikasi 

kesalahan dan faktor penyebab siswa dalam menyelesaikan soal invers matriks yang 

ditinjau dari aspek objek matematika yang meliputi fakta, konsep, operasi dan prinsip, 

sehingga kesalahan siswa dan faktor penyebab siswa melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal dapat diketahui dengan jelas dan kesalahan yang sama tidak 

terulang kembali. Dengan diketahuinya kesalahan diharapkan agar hasil belajar siswa 

lebih baik lagi. 

Siswa yang mengalami kesulitan pada materi invers matriks merupakan suatu 

masalah dalam proses pembelajaran matematika, karena siswa tersebut akan 

mengalami kesulitan dalam menguasai materi selanjutnya. Materi berikutnya yang 

menggunakan matriks yaitu transformasi geometri karena siswa harus mampu 

menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan 

menggunakan matriks. Dengan materi invers matriks siswa juga bisa menyelesaikan 

soal sistem persamaan linear dalam aljabar. Selain itu, siswa juga degan mudah 

menentukan nilai x dan y pada sebuah persamaan aljabar. Kesulitan yang dialami siswa 

akan mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa dan berpengaruh terhadap 



keberhasilan siswa bahkan menimbulkan sikap ketidaksukaan siswa terhadap mata 

pelajaran matematika yang berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa. 

Berdasarkan uraian diatas, maka identifikasi kesalahan dalam menyelesaikan  

soal invers matriks dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif yang cukup bermanfaat 

untuk memperbaiki pembelajaran matematika, sehingga peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Identifikasi Kesalahan Siswa dalam 

Menyelesaikan Soal Invers Matriks di Kelas XI SMA Negeri 3 Palangka Raya” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi 

masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Siswa masih melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal pada materi matriks, 

khususnya invers mariks. 

2. Hasil belajar siswa kelas XI SMA Negeri 3 Palangka Raya khususnya pada materi 

invers matriks hanya 45% yang mencapai ketuntasan dengan KKM 78.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

1. Apa saja kesalahan yang dilakukan siswa kelas XI SMA Negeri 3 Palangka Raya 

dalam menyelesaikan soal invers matriks? 



2. Apa saja faktor yang menyebabkan  kesalahan siswa di kelas XI SMA Negeri 3 

Palangka Raya dalam menyelesaikan soal invers matriks? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui kesalahan yang dilakukan siswa kelas XI SMA Negeri 3 

Palangka Raya dalam menyelesaikan soal invers matriks. 

2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kesalahan siswa kelas XI SMA 

Negeri 3 Palangka Raya dalam menyelesaikan soal invers matriks. 

 

E. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan tidak terlalu luas ruang lingkupnya, maka 

peneliti memberi batasan sebagai berikut: 

1. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI MIPA 3 SMA Negeri 3 Palangka 

Raya tahun ajaran 2019/2020. 

2. Materi yang di bahas dalam penelitian ini adalah materi invers matriks. 

3. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal invers matriks. Kesalahan ditinjau dari 4 objek matematika 

yaitu fakta, konsep, operasi dan prinsip. Faktor-faktor penyebab siswa melakukan 

kesalahan ditinjau dari faktor intelektual siswa yang dilihat dari kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan soal, termasuk pengetahuan prasyarat. 



F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi siswa, dapat mengetahui letak kesalahan dalam menyelesaikan soal 

matematika pada materi invers matriks. 

2. Bagi Guru, dapat mengetahui kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika pada materi invers matriks. Sehingga dapat 

digunakan sebagai arahan untuk melakukan perbaikan pembelajaran supaya 

menghindari terjadinya kesalahan yang dilakukan siswa dalam menjawab soal. 

3. Bagi Peneliti, dapat mengetahui kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal invers matriks, sehingga saat mengajar nanti dapat membantu 

dan membimbing siswa dengan baik untuk meminimalkan kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal invers matriks.   

 

 

 


