
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

 Untuk  mewujutkan  SDM  yang  berkualitas  maka   pendidikan  sangat 

diperlukan.  Salah  satunya  di  sekolah.  Sekolah  merupakan  pendidikan  formal, 

yang  pelaksanaannya  dilakukan  secara  berjenjang.  Di  sekolah  itu  para  siswa 

mempelajari berbagai mata pelajaran sesuai dengan jenjang pendidikannya. Salah 

satu pelajaran yang ada di sekolah adalah pelajaran matematika.

Matematika merupakan bidang studi yang dipelajari oleh semua siswa dari 

SD hingga SLTA dan bahkan juga diperguruan tinggi. Menurut Cockroft (1982: 

1-5)seperti yang dikutip oleh Abdurrahman (1999) mengemukakan bahwa:

Matematika  perlu  diajarkan  kepada  siswa  karena  (1)  selalu  digunakan 
dalam  segala  segi  kehidupan;  (2)  semua  bidang  studi  memerlukan 
ketrampilan  matematika  yang  sesuai;  (3)  merupakan sarana  komunikasi 
yang  kuat,  singkat,  dan  jelas;  (4)  dapat  digunakan  untuk  menyajikan 
informasi  dalam  berbagai  cara;  (5)  meningkatkan  kemampuan  berpikir 
logis, ketelitian dan kesadaran keruangan; dan (6) memberikan kepuasan 
terhadap usaha memecahkan masalah yang menantang (h. 253).
  

           Disatu sisi, dirasakan betapa matematika mempunyai andil yang cukup 

besar dalam kehidupan sehari-hari. Namun disisi lain, sebagian besar siswa masih 

beranggapan bahwa matematika merupakan pelajaran yang sulit, menakutkan dan 

membosankan, sehingga siswa merasa kurang mampu atau bahkan tidak mampu 

dalam pelajaran matematika.  Dan akhirnya  siswa kurang berminat  atau bahkan 

tidak berminat terhadap pelajaran matematika. Hal ini dapat berpengaruh terhadap 

kesiapan siswa dalam proses  belajar,  yaitu  kurang siap siswa untuk mengikuti 



pengajaran  matematika,  sehingga terjadilah  kesulitan  siswa  baik  dalam belajar 

maupun dalam menyelesaikan soal-soal matematika.

Pada umumnya kesulitan yang dialami siswa baik dalam belajar maupun 

dalam  menyelesaikan  soal-soal  matematika  disebabkan  kurangnya  penguasaan 

terhadap materi prasyarat dan kesalahan dalam belajar. Dengan adanya kesulitan 

siswa tersebut maka kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika 

dapat  terjadi.  Kesalahan  itu  dapat  dilihat  dari  pekerjaan  siswa  yang  kurang 

memuaskan dalam ulangan harian atau ulangan umum.  

Keberhasilan belajar setiap siswa tidaklah sama, karena mereka memiliki 

daya serap yang berbeda-beda. Ada yang memiliki daya serap cepat, sedang, dan 

ada  pula  yang  lambat,  sehingga  berpengaruh  terhadap  pemahaman  dan 

penguasaan  materi  pelajaran.  Dengan  adanya  perbedaan  tersebut,  maka 

memerlukan  suatu  ketrampilan  atau  keahlian  yang  dimiliki  guru  untuk 

menyampaikan  materi  pelajaran  matematika.  Ketrampilan  atau  keahlian  yang 

dimiliki  guru diharapkan dapat memilih pendekatan/metode, media dan sumber 

belajar yang tepat, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Keberhasilan pengajaran biasanya ditinjau dari kemampuan siswa dalam 

mengikuti kegiatan pengajaran. Kemampuan tersebut dapat diamati dari dua sisi, 

yaitu  tingkat  pemahaman  dan  tingkat  penguasaan  materi  dari  pokok-pokok 

bahasan yang diberikan. Makin tinggi tingkat pemahaman dan tingkat penguasaan 

terhadap  materi  yang  diberikan,  makin  tinggi  pula  keberhasilan  pengajaran 

tersebut.  Kemampuan  tersebut  dapat  diukur  dengan  tes  hasil  belajar  dan 

merupakan  prestasi  siswa  dalam  mempelajari  matematika.  Jika  dibandingkan 
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dengan prestasi belajar mata pelajaran lain yang diperoleh siswa, prestasi belajar 

matematika  masih  rendah.  Hal  ini  menunjukkan  masih  belum  terwujudnya 

keberhasilan dalam pembelajaran matematika.

Untuk  mewujudkan  keberhasilan  dalam  pembelajaran  banyak  faktor 

hambatannya,  baik  faktor  dari  siswa,  guru  dan  lingkungan.  Dengan  tidak 

mengesampingkan faktor  lainnya,  pemahaman siswa merupakan faktor  penting 

untuk  mencapai  keberhasilan.  Oleh  karena  itu,  guru  dituntut  untuk  dapat 

mengajarkan  matematika  melalui  pemahaman  konsep.  Dengan  pemahaman 

konsep yang baik, maka penguasan konsep siswa juga akan baik, sehingga akan 

memudahkan siswa dalam mempelajari materi matematika.

Salah  satu  ciri  matematika  adlah  konsepnya  berjenjang.  Konsep  yang 

dimaksud  adalah  konsep  terdahulu  yang  berkaitan  dengan  konsep  yang  baru. 

Konsep baru yang akan dipelajari  berdasarkan pada konsep sebelumnya.  Suatu 

konsep  matematika  dapat  dipahami  dengan  baik  apabila  konsepprasyarat  dari 

konsep tersebut telah dipahami dengan baik.  Hal ini menunjukkan bahwa dengan 

dikuasainya  konsep  prasyarat,  berarti  siswa  telah  siap  untuk  mengikuti 

pembelajaran matematika, sehingga diharapkan tidak terjadi kesulitan bagi siswa 

baik dalam belajar maupun dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Selain itu 

kesiapan  mental  siswa  untuk  mengikuti  pembelajaran  matematika,  akan 

membantu didalam memusatkan konsentrasi atau perhatian terhadap materi yang 

diajarkan.

Dari  beberapa  pokok  bahasan  dalam  pelajaran  matematika  di  SMU 

terdapat  pokok bahasan  persamaan  eksponen  dan  logaritma  yang  dipelajari  di 
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kelas  II  semester  genap.  Dalam  pokok  bahasan  persamaan  eksponen  dan 

logaritma  terdapat  aturan  dan  rumus-rumus  yang  bervariasi.  Untuk  dapat 

memahami dan menguasai pokok bahasan tersebut dengan baik, maka diperlukan 

kemampuan pemahaman konsep dan kemampuan dasar.

Kemampuan  pemahaman  konsep  yang  dimaksud  adalah  pemahaman 

konsep yang berkaitan dengan pokok bahasan persamaan eksponen dan logaritma 

yaitu  bilangan  berpangkat  dan  logaritma  suatu  bilangan.  Dengan  pemahaman 

konsep tersebut diharapkan siswa dapat menggunakannya dalam menyelesaikan 

soal-soal persamaan eksponen dan logaritma.

Kemampuan selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan 

dasar  /  materi  prasarat.  Kemampuan  dasar  yang  dimaksud adalah  kemampuan 

siswa dalam menguasai materi yang berkaitan dengan pokok bahasan persamaan 

eksponen dan logaritma, misalnya mengenai persamaan kuadrat dan persamaan 

linier dengan satu peubah. Dengan kemampuan dasar tersebut diharapkan siswa 

dapat menggunakannya dalam menyelesaikan soal-soal persamaan eksponen dan 

logaritma.

Dalam pembelajaran matematika  siswa diharapkan mampu menjelaskan 

setiap persoalan dalam matematika dan penyelesaiannya tidak hanya dengan satu 

syarat kemampuan tetapi harus dengan banyak syarat kemampuan, yaitu mengerti 

akan konsep, prinsip dan sekaligus memahami persoalan yang ada. 

 Namun pada kenyataannya siswa masih mengalami kesulitan baik dalam 

belajar  maupun  dalam  menyelesaikan  soal  matematika,  sehingga  dalam 

penyelesaian soal matematika yang diberikan masih banyak ditemukan kesalahan 

58



yang  dilakukan  siswa.  Untuk  itu,  diperlukan  suatu  analisis  untuk  mengetahui 

besar  dan  tingkat  prosentase   kesalahan  siswa,  dan  mengetahui  dimana  letak 

kesalahan  siswa.

Untuk memecahkan permasalahan tersebut di atas, penulis mencoba untuk 

menganalisis  kesalahan  siswa  dalam  menyelesaikan  soal  matematika.  Salah 

satunya  pada  pokok  bahasan  persamaan  eksponen dan  logaritma  dengan  jenis 

kesalahan  yang  ditinjau  dari  kesalahan  siswa  dalam  menggunakan  konsep, 

menggunakan prinsip, dan hitung/hasil akhir.

Berdasarkan uraian di atas penulis terdorong untuk melakukan penelitian 

tentang  analisis  kesalahan  siswa  dalam  menyelesaikan  soal-soal  persamaan 

eksponen dan logaritma pada siswa kelas II SMU Negeri I Kartasura tahun ajaran 

2003/2004.          

B. Identifikasi Masalah

Dari  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan   di  atas,  maka  dapat 

diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Ada kemungkinan keberhasilan belajar siswa berbeda.

2.   Ada kemungkinan daya serap yang dimiliki siswa berbeda.

3. Ada kemungkinan kesiapan siswa dalam proses belajar masih kurang.

4. Ada kemungkinan penguasaan konsep siswa berbeda.

5. Ada kemungkinan kemampuan dasar siswa berbeda.

6. Ada kemungkinan letak kesalahan siswa berbeda.
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7. Ada kemungkinan letak kesalahan siswa dalam menggunakan konsep pada 

pokok bahasan persamaan eksponen dan logaritma

8. Ada kemungkinan letak  kesalahan siswa dalam menggunakan prinsip pada 

pokok bahasan persamaan eksponen dan logaritma.

9. Ada kemungkinan letak kesalahan siswa dalam hitung/hasil akhir.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian agar dapat mencapai sasaran dan sesuai dengan tujuan 

penulisan, maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah 

dalam penelitian ini adalah:

1. Penulis  hanya meneliti  siswa kelas  II  SMU Negeri  I  Kartasura,  Sukoharjo 

tahun ajaran 2003/2004.

2. Penelitian  ini  dikhususkan  pada mata  pelajaran  matamatika  pokok bahasan 

persamaan eksponen dan logaritma.

3. Di dalam penelitian ini penulis hanya akan meneliti beberapa kesalahan yang 

mungkin dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal-soal persamaan eksponen 

dan logaritma, yaitu:

a. Kesalahan dalam menggunakan konsep.

b. Kesalahan dalam menggunakan  prinsip.

c. Kesalahan dalam hitung/hasil akhir.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Berapa  besar  dan  tingkat  persentase  kesalahan  siswa dalam menyelesaikan 

soal-soal persamaan eksponen dan logaritma pada siswa kelas II semester IV 
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(genap) SMU N I Kartasura tahun ajaran 2003/2004 ditinjau dari kesalahan 

menggunakan konsep, prinsip dan hitung/hasil akhir?

2. Dimana  letak  kesalahan  siswa  dalam  menyelesaikan  soal-soal  persamaan 

eksponen dan logaritma pada siswa kelas II semester IV (genap) SMU N I 

Kartasura tahun ajaran 2003/2004? 

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk  mengetahui  besar  dan  tingkat  persentase  kesalahan  siswa  dalam 

menyelesaikan soal-soal persamaan eksponen dan logaritma pada siswa kelas 

II semester IV (genap) SMU N I Kartasura tahun ajaran 2003/2004 ditinjau 

dari kesalahan menggunakan konsep, prinsip dan hitung/hasil akhir.

2. Untuk mengetahui dimana letak kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal-

soal  persamaan  eksponen  dan  logaritma  pada  siswa  kelas  II  semester  IV 

(genap) SMU N I Kartasura tahun ajaran 2003/2004.

F. Manfaat Penelitian

Dalam setiap usaha penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat pada 

bidang ilmu yang penulis teliti. Manfaat dari penelitian ini adalah: 

  1.  Untuk  menunjang  keberhasilan  dalam  pengajaran  matematika  pada  pokok 

bahasan persamaan eksponen dan logaritma. 

2.  Sebagai bahan masukan bagi guru untuk mengantisipasi kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal persamaan eksponen dan logaritma, sehingga guru 
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dapat meningkatkan keberhasilan pembelajaran matematika khususnya pada 

pokok bahasan persamaan eksponen dan logaritma.

3.  Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis sebagai calon pendidik 

dalam mengembangkan ilmu khususnya matematika. 

4.  Semoga  dapat  digunakan  bagi  peneliti  berikutnya  baik  sebagai  bahan 

perbandingan/dikembangkan  lebih  lanjut  serta  sebagai  referensi  terhadap 

penelitian yang sejenis atau berkaitan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian  ini  berisi  tentang:  Halaman  Judul,  Halaman  Persetujuan,  Halaman 

Pengesahan,  Halaman Pernyataan,  Halaman Motto,  Halaman Persembahan, 

Kata pengantar, Daftar Isi, Lampiran, Tabel dan Abstraksi.

2. Bagian Inti Skripsi

Bagian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Identifikasi 

Masalah,  Pembatasan  Masalah,  Perumusan  Masalah,  Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.
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BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini  berisi  tentang:  Kajian  Pustaka,  Kajian  Teori  dan 

Kerangka    berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam  bab  ini  berisi  tentang:  Tempat  dan  Waktu  Penelitian, 

Sumber Data, Bentuk dan Strategi Penelitian, Teknik Pengumpulan 

Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang: Persiapan Penelitian, Pelaksanaan 

Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan Penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab  ini  berisi  tentang:  Kesimpulan  dan  Saran-saran  dari 

Penulis.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian ini terdiri dari: Daftar Pustaka dan Lampiran.
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