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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

 
A. Latar Belakang Masalah  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) khususnya 

teknologi informasi sekarang ini telah memberikan dampak positif pada semua 

aspek kehidupan manusia termasuk juga aspek pendidikan. Di satu sisi aspek 

ini memungkinkan kita untuk memperoleh banyak informasi dengan cepat dan 

mudah dari berbagai tempat di dunia, di sisi lain kita tidak mungkin 

mempelajari keseluruhan informasi dan pengetahuan yang ada, karena sangat 

banyak dan tidak semuanya diperlukan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu 

kemampuan untuk mendapatkan, memilih, dan mengolah infomarsi tersebut. 

Untuk menghadapi tantangan perkembangan teknologi informasi 

tersebut dituntut sumber daya yang handal dan mampu berkompetisi secara 

global. Oleh karena itu diperlukan ketrampilan tinggi yang melibatkan 

pemikiran praktis, sistematis, logis, kreatif dan kemauan bekerja sama yang 

efektif. Cara berpikir seperti ini dapat dikembangkan melalui pendidikan 

matematika. Hal ini sangat dimungkinkan karena matematika memiliki 

struktur dengan keterkaitan yang kuat dan jelas satu dengan lainnya serta 

berpola  pikir yang bersifat deduktif dan konsisten. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Ruseffendi (1998: 261), yang menyatakan bahwa matematika adalah 

ilmu tentang struktur yang terorganisasikan. Belajar matematika melibatkan 

suatu struktur hierarki yang terdiri atas urutan-urutan konsep-konsep yang 

tingkatannya lebih tinggi dibentuk atas dasar konsep/ pengalaman/ pengertian 
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yang sudah ada. Jadi penguasaan sub pokok bahasan dalam mata pelajaran 

matematika akan merupakan syarat keberhasilan belajar siswa pada sub pokok 

bahasan berikutnya.  

Untuk meningkatkan keberhasilan belajar matematika perhatian kita 

perlu dipusatkan pada penguasaan siswa terhadap suatu konsep yang 

diberikan. Suatu konsep baru dapat dengan mudah dipahami, jika konsep 

dasar dapat dipahami dengan benar. Hal ini sejalan dengan pendapat Nana 

Sudjana (1989: 150), bahwa setiap konsep prasyarat harus jelas dan siap 

terdapat dalam ingatan sebelum suatu konsep yang lebih tinggi tingkatannya 

dapat dikembangkan. 

Pentingnya belajar matematika tidak lepas dari perannya dalam segala 

jenis dimensi kehidupan. Misalnya banyak persoalan kehidupan yang 

memerlukan kemampuan menghitung dan mengukur. Menghitung mengarah 

para aritmatika (studi tentang bilangan) dan mengukur mengarah pada 

geometri (studi tentang bangun, ukuran, dan posisi benda). Aritmatika dan 

geometri merupakan pondasi atau dasar dari matematika (Depdiknas, 2002: 1). 

Saat ini banyak persoalan dan informasi yang disampaikan dengan 

bahasa matematika, misalnya menyajikan persoalan atau masalah dalam 

model matematika yang dapat berupa diagram, persamaan matematika, grafik 

atau tabel. Mengkomunikasikan gagasan dengan bahasa matematika lebih 

praktis, sistematis dan efisien. Begitu pentingnya matematika sehingga bahasa 

matematika merupakan bagian dari bahasa yang digunakan dalam masyarakat. 

Oleh karena itu, tujuan umum pendidikan matematika ditekankan pada siswa 

untuk memiliki kemampuan menggunakan matematika sebagai cara bernalar 

yang dapat dialihgunakan pada setiap keadaan, seperti berpikir kritis, berpikir 
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logis, berpikir sistematis, bersikap obyektif dan disiplin dalam memandang 

dan menyelesaikan suatu masalah. 

Dalam pelaksanaan pendidikan, pelajaran matematika diberikan pada 

siswa melalui jenjang pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat Perguruan 

Tinggi. Di Sekolah Dasar dan Menengah, matematika dijadikan sebagai salah 

satu bidang studi yang menduduki peran penting. Hal itu dapat kita lihat dari 

banyaknya waktu dalam memberikan materi matematika dan adanya syarat/ 

batas minimal nilai matematika bagi anak untuk naik ke jenjang/ tingkat yang 

lebih tinggi atau dalam mengambil jurusan di SMA. Oleh karena itu 

pemerintah berusaha keras untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam setiap 

jenjang pendidikan. Hal ini terkait dengan kemampuan profesional guru 

sebagai komponen penting dalam sistem pendidikan, karena keberhasilan 

dalam pendidikan tidak lepas dari proses belajar mengajar. 

Keberhasilan proses belajar mengajar tidak terlepas dari peran guru 

sebagai fasilitator atau komunikator. Metode pembelajaran yang digunakan 

oleh guru sebagai fasilitator sangat berpengaruh terhadap hasil proses belajar 

mengajar. Setiap guru harus dapat menggunakan berbagai metode mengajar 

sesuai dengan materi yang diajarkan, sehingga dapat tercapai sasaran yang 

diharapkan. 

Selain memperhatikan materi pelajaran dan memiliki metode 

pembelajaran yang tepat, guru perlu mengenal dan memahami keadaan siswa 

berkenaan dengan potensi yang ada pada dirinya, yakni potensi intelektual dan 

sifat dasar yang di miliki siswa. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara 

mengetahui sampai sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap materi 

yang diberikan, dapat dipahami dengan benar ataukah terjadi kesalahan. 
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Kesalahan siswa dapat ditemukan pada setiap pelajaran, demikian pula dalam 

pelajaran matematika. Dalam menyelesaikan soal matematika mungkin siswa 

juga mengalami kesalahan-kesalahan. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat 

dilihat dari hasil pekerjaan siswa dalam menyelesaikan soal matematika. 

Menurut Ischak (1987: 13) dalam setiap proses belajar mengajar, guru 

harus menyadari bahwa siswa-siswa yang dihadapi mempunyai 

keanekaragaman bakat, pembawaan, IQ, kecerdasan, kecepatan belajar, 

perhatian dan sebagainya, yang kesemuanya mempunyai pengaruh dalam 

penguasaan belajar siswa, sehingga tingkat penguasaan belajar siswa berbeda-

beda. 

Dalam kenyataannya proses belajar mengajar dilakukan secara 

klasikal. Walaupun ada perbedaan individual, bahan pelajaran masih uniform 

bagi semua siswa. Diharapkan dan dituntut dari setiap siswa untuk belajar 

dengan kecepatan yang sama. Walaupun diketahui bahwa kelas sebenarnya 

heterogen, guru menganggap dan memperlakukan siswa kelas itu homogen. 

Oleh sebab itu banyak kegagalan yang dialami oleh siswa. Perbedaan 

kemampuan pemahaman konsep bagi siswa kurang diperhatikan guru. Apalagi 

dengan adanya tuntutan bahwa guru harus mengajarkan semua materi yang 

telah ditentukan pula. Dengan adanya kenyataan seperti itu, kemungkinan 

terjadinya kesalahan-kesalahan dalam memahami suatu konsep sangat besar. 

Jika kesalahan tersebut tidak segera diatasi, maka akan menimbulkan kesulitan 

dalam mempelajari konsep selanjutnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

pekerjaan siswa dalam menyelesaikan soal. Dalam menyelesaikan soal-soal 

matematika siswa masih banyak melakukan kesalahan. Kesalahan dalam 
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menerapkan rumus-rumus, kekeliruan dalam menafsirkan konsep dan bahkan 

keliru dalam memahami bahasa matematika. 

Sumber kesalahan yang dilakukan siswa harus segera mendapatkan 

penyelesaian secara tuntas. Penyelesaian secara tuntas ini ditempuh dengan 

cara menganalisis akar permasalahan yang menjadi faktor penyebab kesalahan 

yang dilakukan siswa. Selanjutnya diupayakan langkah-langkah penyelesaian 

secara terstruktur dan sistematis sehingga diharapkan siswa bisa 

menyelesaikan belajarnya secara tuntas atau meminimalkan kesalahan yang 

dilakukan. Menurut penelitian banyak kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal matematika khususnya pada pokok bahasan bilangan 

berpangkat rasional dan bentuk akar. 

Untuk memecahkan permasalahan tersebut di atas, penulis mencoba 

Menyelesaikan Soal Bilangan Berpangkat Rasional dan Bentuk Akar pada 

Siswa Kelas I Semester I  

B. Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

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

2. Ada kemungkinan letak kesalahan antara siswa yang satu dengan yang 

lain berbeda. 

3. Ada kemungkinan letak kesalahan dalam menangkap konsep. 

4. Ada kemungkinan letak kesalahan dalam menentukan rumus. 

5. Ada kemungkinan letak kesalahan dalam menghitung. 
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C. Pembatasan Masalah  

Untuk menghindari kesalahpahaman maksud serta untuk keefektifan 

dan keefisienan dalam penelitian, maka penulis dalam penelitian membatasi 

masalah sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan pada siswa kelas I semester I SMUN Girimarto 

Tahun Ajaran 2003/2004. 

2. Pembahasan konsep bilangan berpangkat rasional dan bentuk akar yang 

terdiri dari konsep pangkat bulat positif, pangkat bulat negatif dan nol, 

operasi aljabar bentuk akar merasionalkan penyebut pecahan. 

3. Jenis-jenis kesalahan yang menjadi patokan penulis adalah : 

a. Kesalahan aspek bahasa atau menangkap konsep sebagai jenis 

kesalahan I. 

b. Kesalahan aspek prasyarat atau menentukan rumus sebagai jenis  

kesalahan II. 

c. Kesalahan aspek terapan atau menghitung sebagai jenis kesalahan III. 

D. Perumusan Masalah  

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa matematika berkaitan erat 

dengan ide dan konsep-konsep yang abstrak dan tersusun secara hierarkis. 

Konsep lanjutan tidak mungkin dapat dipahami sebelum memahami konsep 

sebelumnya yang menjadi persyaratannya. Ini berarti belajar matematika harus 

bertahap dan berurutan secara sistematis, serta harus didasarkan pada 

pengalaman belajar yang lalu. 
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Pada dasarnya pengajaran yang dilakukan di sekolah pada bidang 

studi apapun akan ditemui kesulitan yang dialami oleh siswa dalam menerima 

materi-materi yang diajarkan. Hal ini terlihat dari hasil siswa dalam 

mengerjakan soal-soal yang masih ditemukan adanya kesalahan-kesalahan, 

terlebih lagi pada bidang studi matematika. Oleh sebab itu perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Berapa besar indeks kesukaran yang dialami siswa kelas I SMU N 

Girimarto dalam menyelesaikan soal bilangan berpangkat rasional dan 

bentuk akar? 

2. Kesalahan apa yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal bilangan 

berpangkat rasional dan bentuk akar ? 

3. Berapa besar prosentase kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal bilangan berpangkat rasional dan bentuk akar ditinjau 

dari aspek bahasa atau menangkap konsep, aspek prasyarat, dan aspek 

terapan? 

E. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian merupakan arah utama dalam suatu kegiatan 

penelitian yang dapat dijadikan sebagai alat kontrol, agar penelitian dapat 

berjalan sesuai dengan yang diinginkan.  

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui tingkat kesalahan yang dialami siswa kelas I SMU N 

Girimarto dalam menyelesaikan soal pokok bahasan bilangan berpangkat 

rasional dan bentuk akar. 
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2. Untuk mengetahui letak kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal pada pokok bahasan bilangan berpangkat  rasional dan 

bentuk akar. 

3. Untuk mengetahui tingkat prosentase kesalahan yang dilakukan siswa 

dalam menyelesaikan soal  bilangan berpangkat rasional dan bentuk akar 

ditinjau dari aspek bahasa atau menangkap konsep, aspek prasyarat, dan 

aspek terapan. 

F. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi penulis, dapat dijadikan bahan kajian untuk memperluas pengetahuan 

dan peningkatan profesionalisme tentang penelitian secara ilmiah. 

2. Membantu guru matematika untuk dapat instrospeksi diri tentang sistem 

pengajaran yang dilakukan. 

3. Membantu siswa dalam mengurangi kesalahan menyelesaikan soal 

bilangan berpangkat rasional dan bentuk akar. 

4. Sebagai rujukan dan bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut yang 

berkaitan. 

5. Sebagai tambahan wawasan dan pengalaman bagi penulis dalam tahapan 

proses pembinaan diri sebagai calon pendidik. 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab. Adapun sistematika penulisan 

skripsi adalah sebagai berikut: 
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BAB I  : PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi 

Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.  

BAB II  : LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi tentang Kajian Pustaka, Kajian Teori dan Kerangka 

Berfikir. Kajian Teori meliputi: Hakekat Matematika; Hakekat 

Belajar; Kesalahan Belajar; Analisis Kesalahan; Bilangan 

Berpangkat Rasional dan Bentuk akar.  

BAB III  : METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang Tempat dan Waktu Penelitian; Populasi, 

Sampel dan Sampling; Teknik Pengumpulan Data; Validitas dan 

Reliabilitas Data; dan Teknik Analisis Data. 

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN   

BAB V  : PENUTUP  

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran-saran. 




