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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan jaman di era modern yang semakin pesat, kualitas 

sumber daya manusia di Indonesia terus ditingkatkan dan dikembangkan. 

Perkembangan jaman sekarang ini juga sangat berpengaruh pada dunia 

pendidikan. Menyadari akan kemajuan perkembangan teknologi, sosial, 

politik, dan budaya maka peranan pendidikan di Indonesia sangat menentukan 

terhadap kemajuan bangsa dalam mengikuti perkembangan jaman. Oleh 

karena itu, dalam upaya memajukan bangsa perlu pendidikan yang berkualitas 

untuk generasi muda sehingga terbentuk sumber daya manusia yang 

berkualitas, memiliki kreatifitas, dapat diandalkan, serta memiliki kemandirian 

yang dapat bermanfaat bagi tuntutan perkembangan jaman.  

Pendidikan merupakan ujung tombak dalam upaya mendukung 

kemajuan bangsa serta pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan 

pendidikan yang berkualitas pula. Pendidikan yang berkualitas harus sesuai 

dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai, proses pengajaran yang baik, 

serta penggunaan strategi dan metode pembelajaran yang tepat agar mampu 

diterima oleh peserta didik dengan baik.  

Di sekolah, pendidikan matematika memiliki peran yang sangat 

penting karena matematika itu bukan saja dituntut sekedar menghitung, tetapi 
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siswa juga dituntut agar lebih mampu menghadapi berbagai masalah dalam 

hidup ini. Melalui pembelajaran matematika siswa diharapkan memiliki 

kemampuan berpikir obyektif, kritis, cermat, analitis dan logis. Pencapaian 

yang diperoleh dalam pembelajaran matematika dapat dinilai sebagai salah 

satu keberhasilan siswa dalam memahami matematika dan memanfaatkan 

pemahaman ini untuk menyelesaikan persoalan dalam matematika maupun 

dalam ilmu-ilmu lain. Oleh karena itu perlu dilakukan pengukuran dengan 

cara tes hasil belajar siswa. Yang dimaksud hasil belajar adalah prestasi 

belajar matematika.  

Berdasarkan kenyataan yang ada prestasi belajar matematika siswa 

SMK saat ini masih rendah. Rendahnya prestasi ini dapat dilihat dari 

rendahnya nilai matematika baik dalam raport, ulangan harian, maupun ujian 

akhir semester. Selain itu nilai matematika juga sering menempati urutan 

terakhir dalam peringkat nilai-nilai mata pelajaran yang diperoleh siswa.  

Ada beberapa unsur yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran 

matematika antara lain: siswa, guru, metode pembelajaran, lingkungan, sarana 

dan prasarana pembelajaran. Ditinjau dari diri siswa faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar dapat dikelompokkan jadi dua yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi karakteristik siswa, 

sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengolah bahan 

belajar, menggali hasil  belajar, rasa percaya diri, kebiasaan belajar. Faktor 

eksternal meliputi faktor guru, lingkungan sosial (termasuk teman sebaya), 

kurikulum sekolah, sarana dan prasarana.  
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Rendahnya kemampuan dalam faktor-faktor internal siswa 

menyebabkan rendahnya prestasi belajar matematika yang ditunjukkan antara 

lain ketidakmampuan siswa dalam menyelesaikan soal tes matematika dengan 

baik. Soal tes ini digunakan guru untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman 

siswa terhadap materi yang sudah diajarkan. Namun hasil dari tes ternyata 

kurang memuaskan karena masih banyak siswa yang melakukan kesalahan 

dalam penyelesaian soal-soal. Kesalahan ini dapat diketahui oleh guru dari 

hasil pekerjaan siswa dalam tes.   

Kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal-soal 

matematika ada bermacam-macam antara lain kesalahan dalam pemahaman 

konsep, kesalahan dalam mengaplikasikan rumus, dan kesalahan dalam 

melakukan komputasi atau perhitungan. Kesalahan – kesalahan itu terjadi 

karena siswa belum memahami dengan jelas konsepnya, kurang hafal 

rumusnya sehingga salah dalam mengaplikasikan rumus. Kesalahan dalam 

menyelesaikan soal-soal matematika dipengaruhi juga oleh frekuensi belajar 

siswa. Siswa yang memiliki frekuensi belajar tinggi mungkin lebih sedikit 

melakukan kesalahan dalam penyelesaian soal daripada siswa yang frekuensi 

belajarnya sedang dan rendah.  

Adanya kesalahan penyelesaian soal-soal matematika perlu mendapat 

perhatian. Kesalahan yang dilakukan siswa dalam penyelesaian soal perlu 

diidentifikasi untuk mengetahui faktor - faktor penyebabnya. Analisa tentang 

kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika dapat digunakan untuk 
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meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar matematika dan akhirnya 

diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar matematika.   

Materi matematika SMK terdiri dari beberapa topik. Salah satu 

diantaranya ialah operasi bilangan irrasional dan logaritma. Materi ini 

merupakan materi yang sulit bagi siswa SMK. Namun penguasaan yang baik 

dalam materi ini akan membantu dalam mempelajari ilmu lain. Penguasaan 

siswa atas operasi bilangan irrasional dan logaritma antara lain ditunjukkan 

dengan kemampuan siswa menyelesaikan soal operasi bilangan irrasional dan 

logaritma dengan benar. Namun dari hasil pengalaman peneliti maupun guru 

di kelas dan dari hasil pekerjaan siswa dalam tes dijumpai berbagai macam 

kesalahan dalam penyelesaian soal operasi bilangan irrasional dan logaritma.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti berusaha untuk 

mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa kelas X-

Boga 3 semester I SMKN 4 Surakarta dalam menyelesaikan soal-soal operasi 

bilangan irrasional dan logaritma agar kesalahan yang dilakukan siswa tidak 

berlarut-larut.  

 

B. Identifikasi Masalah  

Dari latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasikan suatu 

permaslahan yaitu sebagai berikut: 

1. Kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran berbeda-beda. 

2. Ada kemungkinan sebagian siswa mengalami kesalahan dalam memahami 

konsep. 
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3. Masih ada siswa yang melakukan kesalahan-kesalahan dalam 

menyelesaikan soal-soal operasi bilangan irrasional dan logaritma. 

4. Kurangnya pemahaman siswa terhadap materi tertentu pada pelajaran 

matematika. 

5. Ada kemungkinan letak kesalahan setiap siswa tidak sama.. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk memperjelas 

ruang lingkup yang akan diteliti agar pokok permasalahannya lebih fokus, 

terarah dan dapat dikaji secara mendalam. Pembatasan masalah yang 

dilakukan penulis yaitu: 

1. Penelitian dilakukan pada siswa kelas X-Boga 3 semester 1 SMK N 4 

Surakarta.  

2. Penulis hanya akan meneliti kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh 

siswa dalam mengerjakan soal-soal operasi bilangan irrasional dan 

logaritma. 

3. Jenis-jenis kesalahan yang akan penulis jadikan acuan adalah: 

a. kesalahan pemahaman konsep,  b. kesalahan aplikasi rumus,    

c.   kesalahan dalam melakukan perhitungan 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari identifikasi dan pembatasan masalah diatas dapat dirumuskan 

suatu permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 



6 
 

1. Jenis kesalahan apa yang paling banyak dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal operasi bilangan irrasional dan logaritma ditinjau 

dari frekuensi belajar? 

2. Berapa besar persentase tiap-tiap jenis kesalahan yang dilakukan siswa 

dalam menyelesaikan soal pada pokok bahasan operasi bilangan irrasional 

dan logaritma? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui jenis-jenis 

kesalahan apa saja yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal-soal 

operasi bilangan irrasional dan logaritma.  

Sedangkan tujuan khusus penelitian ini ada 3. 

1. Mengetahui kesalahan, mengklarifikasikannya, dan terutama untuk 

melakukan tindakan untuk perbaikan dari kesalahan dalam menyelesaikan 

soal-soal operasi bilangan irrasional dan logaritma.  

2. Membantu siswa mengetahui dimana letak kesalahannya dan sekaligus 

membantunya memahami materi yang sedang dipelajari, khususnya materi 

operasi bilangan irrasional dan logaritma. 

3. Mengetahui presentase kesalahan dalam mengerjakan soal-soal operasi 

bilangan irrasional dan logaritma sehingga dapat diketahui jenis kesalahan 

yang dominan. 
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F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, penelitian ini memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan tentang analisis kesalahan siswa terutama pada penyelesaian 

soal operasi bilangan irrasional dan logaritma. 

2.   Manfaat Praktis 

a.   Manfaat bagi siswa  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa 

mengetahui letak kesalahan-kesalahan yang dilakukannya, sehingga 

dapat mengunakan konsep-konsep dalam matematika dengan benar 

dalam penyelesaian soal selanjutnya.  

b. Manfaat bagi guru  

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan 

dalam pembelajaran berikutnya agar dapat menentukan langkah yang 

baik dan benar guna mencegah terjadinya kesalahpahaman pada siswa 

dalam menerapkan konsep matematika.  

c. Manfaat bagi peneliti  

Hasil penelitian ini berguna bagi peneliti dalam menganalisis 

kesalahan-kesalahan siswa pada saat mengerjakan atau menerapkan 

konsep matematika dalam menyelesaikan soal operasi bilangan 

irrasional dan logaritma. 
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G. Definisi Istilah 

1. Analisis 

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya 

dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk 

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. 

Analisis kesalahan adalah suatu prosedur yang biasa digunakan oleh para 

peneliti dan guru mapel, yang meliputi kegiatan mengumpulkan sampel 

kesalahan, menjelaskan kesalahan tersebut, mengklarifikasi kesalahan itu, 

dan mengevaluasi taraf keseriusan kesalahan itu.  

2. Kesalahan dalam Menyelesaikan Soal Matematika 

Kesalahan-kesalahan yang dilakuan siswa ketika menyelesaikan 

soal matematika menunjukkan bahwa siswa tidak berhasil dalam belajar 

matematika. Menurut Sholeh dalam http://tyanurdina.wordpress.com 

/2012/04/23/kesalahan-dalam-menyelesaikan-soal-matematika-dan-faktor– 

faktor –yang-menyebabkannya, faktor - faktor yang menyebabkannya 

antara lain siswa tidak menangkap konsep matematika dengan benar, 

siswa tidak menangkap arti dari lambang-lambang, siswa tidak memahami 

asal usul suatu prinsip, siswa tidak lancar menggunakan operasi dan 

prosedur, dan ketidaklengkapan pengetahuan. 

3. Matematika 

Matematika adalah suatu bidang ilmu yang merupakan alat untuk 

memecahkan berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari yang unsur-

unsurnya logika dan analisis mempunyai cabang-cabang antara lain 
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aritmetika, aljabar, dan geometri. Lebih singkatnya mengapa matematika 

diajarkan itu karena matematika sangat dibutuhkan dan berguna dalam 

kehidupan sehari-hari, bagi sains, perdagangan dan industri, dan karena 

matematika itu menyediakan suatu daya, alat komunikasi yang singkat dan 

tidak ambigius serta berfungsi sebagai alat untuk mendeskripsikan dan 

memprediksi. 

4. Frekuensi Belajar 

Menurut http://id.shvoong.com/exact-sciences/statistics/2027990-

pengertian-frekuensi/#ixzz28IqS6hWn, Kata “frekuensi” yang dalam 

bahasa Inggrisnya adalah frequency berarti: “kekerapan”, 

“keseimbangan”, “keseringan”, atau “jarang-kerap”. Jadi frekuensi belajar 

adalah kekerapan siswa dalam melakukan aktivitas belajar. Sedangkan 

menurut Aunurrahman (2010:185)  kebiasaan belajar adalah perilaku 

belajar seseorang yang telah tertanam dalam waktu yang relatif lama 

sehingga memberikan cirri dalam aktivitas belajar yang dilakukannya. 

Menurut Muhibbin Syah (2010:130) faktor-faktor yang 

mempengaruhi frekuensi belajar yaitu: 

1)  Faktor internal 

a)  Hal-hal yang bersifat fisik, antara lain karena sakit, cacat tubuh, dan 

lain sebagainya. 

b) Hal-hal yang bersifat kerohanian, antara lain intelegensi, bakat, 

minat, motivasi dan lain sebagainya. 
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2). Faktor eksternal 

a) Faktor sosial seperti para guru, para tenaga kependidikan, dan 

teman-teman sekelas. 

b)  Faktor nonsosial, antara lain gedung sekolah dan letaknya, rumah 

tempat tinggal keluarga, alat-alat belajar, keadaan cuaca dan waktu 

belajar yang digunakan siswa. 

 


