
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk 

meningkatkan kualtitas. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan 

upaya yang maksimal agar siswa mendapatkan wawasan dengan baik dan 

benar. Pendidikan berperan penting dalam kehidupan manusia yaitu untuk 

memperoleh wawasan agar  mencapai tujuan yang diinginkan. Pendidikan 

dapat membantu seseorang untuk berfikir secara kritis dan logis. Dalam hal 

ini, matematika juga berberan penting dalam berfikir kritis dan logis. 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kegiatan 

belajar, belajar sendiri maupun belajar secara kelompok. Pembelajaran yang 

efektif ditandai dngan adanya proses belajar dalam diri siswa. Seorang 

dikatakan telah mengalami proses belajar jika siswa mengalami perubahan 

dari tidak tahu menjadi tahu, dari belum mengerti menjadi mengrti, dan 

sebagainya. Oleh karena itu, agar dapat dikontroldan berkembang secara 

maksimal melalui proses pembelajaran, maka program pembelajaran harus 

dirancang secara empirik (Aunurrahman, 2011:34). 

Menurut Hanafiah dan Cucu Suhana (2009:68) Lingkungan sekitar 

dalam belajar sangat membantu siswa dalam menghadapi sebuah 

pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, di dalam 

mengajar guru harus menggunakan strategi pembelajaran yang dapat memicu 

partisipasi aktif siswa yaitu dengan menggunakan pembelajaran yang 

kontekstual. Belajar bukan hanya menghafal, melainkan mengalami. Di mana 

peserta didik dapat mengkontruksi sendiri pengetahuannya melalui partisipasi 

aktif secara inovatif dalam proses pembelajaran. 

Tujuan belajar adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan 

suatu pembelajaran. Tujuan belajar sangat mempengaruhi keberhasilan siswa 
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dalam pemahaman dan prestasi belajar siswa. Semakin tinggi pemahaman 

materi maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan siswa dalam prestasi. 

Proses belajar adalah tahapan perubahan perilaku kognitif, afektif, dan 

psikomotor yang terjadi dalam diri siswa. Hasil belajar yang dicapai oleh 

siswa dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor dari dalam diri sendiri dan 

faktor dari luar. 

Pendidikan matematika sangat berguna karena ilmu dasar yang 

digunakan secara luas dalam kegiatan sehari-hari. Melalui pembelajaran 

matematika siswa diharapkan mampu menumbuhkan kemampuan dalam 

berpikir kritis, logis, sistematis, cermat, efektif, dan efisien dalam 

memecahkan masalah. Pendidikan matematika sangat penting karena 

matematika merupakan komponen yang penting guna meningkatkan 

sumberdaya manusia. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan mata pelajaran 

matematika menjadi mata pelajaran wajib di segala jenjang pendidikan. 

Berdasarkan jurnal penelitian Arnidha (2015) dalam kegiatan belajar 

mengajar, guru harus memperhatikan perbedaan individual peserta didik yaitu 

pada aspek biologis, intelektual, dan psikologis. Belajar memerlukan 

keterlibatan mental dan kerja siswa sendiri, dalam hal ini keaktifan siswa 

sangat dibutuhkan. Masalah yang sering terjadi dalam pelajaran matematika 

adalah banyaknya kesalahan yang dilakukan siswa menyelesaikan soal-soal 

matematika. Kesalahan umum yang dilakukan oleh siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika diantaranya kesalahan dalam memahami 

konsep matematika, kesalahan dalam menggunakan rumus matematika, 

kesalahan hitung, kesalahan dalam memahami soal, dan kesalahan dalam 

menggunakan prosedur penyelesaian. Untuk memahami konsep matematika 

perlu memperhatikan konsep-konsep sebelumnya. Dalam belaajar matematika 

harus dilakukan secara bertahap dan sistematis. 

Logaritma merupakan salah satu cabang dari ilmu matematika yang 

berperan penting dari cabang-cabang ilmu matematika yang lainnya. 
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Berdasarkan observasi lapangan yang telah dilakukan peneliti di SMK 

Prawira Marta kartasura kelas X Akutansi 1, peluang merupakan salah satu 

materi yang tidak begitu rumit karena ketika mencari nilai peluang hanya 

memasukkan angka kedalam rumus. Namun, ketika soal itu telah diubah 

dalam bentuk soal cerita dan diubah dalam bentuk bahasa maka siswa masih 

sulit untuk memahami dan menelaah soal tersebut.  

Kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa dapat ditelusuri sehingga 

dapat dilakukan tindakan pencegahan ataupun penanggulangan dalam 

pembelajaran. Apabila kesalahan-kesalahan tersebut tidak ditindak lanjuti 

secara cepat akan berdampak buruk bagi siswa. Dalam pembelajaran 

matematika materi yang telah diberikan akan saling berkaitan dengan materi 

berikutnya. 

Teori analisis Newman merupakan salah satu teori yang dapat 

menganalisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal dalam matematika. 

Newman dalam White (2010) menyatakan bahwa ketika siswa menjawab 

sebuah permasalahan pada soal, maka siswa tersebut telah melewati berbagai 

rintangan dalam menyelesaikan masalah yaitu; membaca masalah (reading), 

memahami masalah (comprehension), transformasi masalah (transformation), 

proses penyelesaian (process skill) dan penulisan kesimpulan (encoding). 

Berdasarkan observasi lapangan yang dilaksanakan di SMK Prawira 

Marta kartasura, pada tingkat SMK masih banyak siswa yang melakukan 

kesalahan dalam menyelesaikan soal logaritma. Masih banyak siswa yang 

tidak selesai dalam mengerjakan soal dikarenakan tidak mengetahui langkah-

langkah pengerjaan dan kurang percaya diri dalam mengerjakan soal. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bentuk kesalahan apa saja yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 

soal logaritma di kelas X Akutansi 1 SMK Prawira Marta Tahun Ajar 

2019/2020 ? 

2. Faktor kesalahan apa saja yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal 

logaritma di kelas X Akutansi 1 SMK Prawira Marta Tahun Ajar 

2019/2020 ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendiskripsikan kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

logaritma di kelas X Akutansi 1 SMK Prawira Marta Tahun Ajar 

2019/2020. 

2. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal logaritma di kelas X Akutansi 1 SMK Prawira Marta 

Tahun Ajar 2019/2020. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian-

penelitian lain yang sejenis dan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan kepada guru, calon guru serta pembaca lainnya untuk 

mengetahui kesalahan-kesalahan yang dialami oleh siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita materi peluang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Membantu siswa mengetahui letak kesalahan dalam menyelesaikan 

soal logaritma sehingga dapat memperbaikinya. 
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b. Bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

guru khususnya pada guru matematika, sehingga dapat memperbaiki 

proses pembelajaran untuk mencegah terjadinya kesalahan yang 

dialami oleh siswa dalam menyelesaikan soal logaritma. 

c. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran untuk 

memperbaiki layanan pembinaan dan sebagai acuan bagi peneliti. 

 


