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ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan siswa SMA kelas X 

dalam menyelesaikan soal logaritma yang diberikan. Tipe kesalahan dibedakan 

berdasarkan Precedence Errors, Substitution Errors, dan Nonmodeled Errors. Metode 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Subjek pada penelitian ini yakni 21 

orang siswa kelas X SMA Kristen Satya Wacana Salatiga. Ditemukan 8,57% kesalahan tipe 

Precedence Errors, 21,43% kesalahan tipe Substitution Errors, dan 70% kesalahan tipe 

Nonmodeled Errors yang dilakukan oleh subjek. Analisis kesalahan juga memberikan hasil 

bahwa terdapat subjek melakukan lebih dari satu tipe kesalahan dalam satu kali 

penyelesaian soal logaritma. Kesalahan-kesalahan tersebut menunjukkan bahwa subjek 

masih harus diberikan penguatan konsep logaritma secara bertahap dan berulang dengan 

penjelasan, petunjuk, maupun nasehat-nasehat untuk meminimalisasi bahkan memperbaiki 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal logaritma. 

Kata kunci : analisis kesalahan, menyelesaikan soal logaritma, precedence errors, 

substitution errors, nonmodeled errors 

 

PENDAHULUAN 

Logaritma adalah operasi matematika 

yang merupakan invers dari eksponen atau 

yang dikembangkan oleh John Napier, 

seorang Scot pada 1954 (Hollands, 2011). 

Logaritma sering digunakan untuk 

memecahkan persamaan yang pangkatnya 

tidak diketahui. Misalkan dalam suatu 

persamaan     , dengan logaritma kita 

dapat mengetahui nilai  . Oleh karena itu 

logaritma memungkinkan kita untuk 

menyederhanakan banyak perhitungan-

perhitungan dan karena turunannya mudah 

dicari, maka logaritma sering digunakan 

sebagai solusi dari integral. Logaritma 

bukan hanya sekedar pokok bahasan 

tentang invers dari eksponen, tetapi 

merupakan pokok bahasan yang juga 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang 

Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah menyatakan bahwa konsep 

logaritma dipelajari di tingkat SMA kelas 

X. Konsep logaritma penting untuk 

dipahami siswa karena merupakan materi 

prasyarat untuk mempelajari fungsi 

logaritma di kelas XII.  

Konsep logaritma juga dipakai dalam 

bidang selain matematika dan dalam 

kehidupan sehari-hari. Wikipedia 

ensiklopedia bebas menuliskan bahwa 

banyak besaran yang umumnya 

diekspresikan dengan logaritma yang 

digunakan dalam sains. Negatif dari 

logaritma berbasis 10 digunakan dalam 

kimia untuk mengekspresikan konsentrasi 

ion hidronium (pH). Logaritma juga 

digunakan dalam bidang telekomunikasi, 

elektronik dan akustik karena telinga 
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manusia mempersepsikan suara yang 

terdengar secara logaritmik. Skala Ritcher 

mengukur intensitas gempa bumi dengan 

menggunakan skala logaritma berbasis 10. 

Magnitudo (dalam astronomi) yang 

mengukur terangnya bintang juga 

menggunakan skala logaritmik, karena mata 

manusia mempersepsikan terang secara 

logaritmik. Contoh-contoh yang 

dikemukakan diatas membuktikan bahwa 

pemahaman tentang logaritma sangat 

penting bagi siswa sebagai materi prasyarat 

untuk mempelajari materi dengan tingkat 

kesulitan yang lebih tinggi dan materi pada 

bidang lain yang menggunakan konsep 

logaritma.  

Materi logaritma penting untuk dipahami 

siswa dan cukup menarik untuk dipelajari, 

namun ternyata masih ditemui siswa yang 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

soal logaritma. Kesulitan-kesulitan tersebut 

terlihat pada kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

logaritma. Kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan logaritma diduga kuat 

berkaitan dengan kesalahan pemahaman 

konsep logaritma dan kesalahan pada 

konsep dasar matematika. Kesalahan 

pemahaman konsep logaritma akan 

menjadikan siswa kesulitan dalam 

mempelajari materi dalam matematika atau 

bidang lain yang menggunakan konsep 

logaritma. Salah satu contoh kesalahan 

siswa dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa melakukan kesalahan dalam 

menggunakan sifat logaritma „mengubah 

bilangan pokok logaritma‟, dimana 
a
log b  

  
      
      

. Kesalahan yang dilakukan siswa 

pada contoh merupakan kesalahan 

pemahaman konsep logaritma. Kesalahan-

kesalahan yang dilakukan oleh siswa 

tentunya akan sangat bervariasi.  

Menurut Sleeman (1989) ada tiga tipe 

kesalahan kesalahan siswa. Tipe kesalahan I 

adalah Precenden Errors, yaitu kesalahan 

siswa dalam menerapkan konsep-konsep 

dasar matematika. Tipe kesalahan II adalah 

Sustitution Errors, yaitu kesalahan siswa 

yang tidak dapat mengingat konsep yang 

telah diajarkan. Tipe Kesalahan III adalah 

Non Modeled Errors, yaitu kesalahan yang 

tidak dapat didiagnosa seperti siswa 

menjawab secara langsung dan kesalahan 

karena kecerobohan menjumlahkan, 

mengurangi, mengalikan, dan membagi, 

serta kecerobohan siswa dalam penulisan 

huruf (simbol dalam matematika). Ketiga 

tipe kesalahan ini akan dipakai dalam 

penelitian ini untuk mengetahui tipe-tipe 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

logaritma. 

Pendapat bahwa masih banyak ditemukan 

siswa yang mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan soal logaritma dibuktikan 

oleh penelitian sebelumnya oleh Sinuraya 

(2013) dengan judul “Upaya Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Dengan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Pada 

Materi Logaritma Di Kelas X SMA 

Primbana T.A 2013/2014”. Penelitian 

tersebut menjelaskan bahwa siswa dalam 

menyelesaikan soal, khususnya pada soal 

logaritma yang penyelesaiaannya 

menggunakan lebih dari dua sifat ada 

sekitar 75% siswa kelas X SMA Primbana 

yang tidak mampu menyelesaikan soal 

tersebut. Fakhtul Labib (2010) dalam 

penelitian yang dilakukannya menyatakan 

bahwa dari hasil observasi, materi logaritma 

merupakan materi yang sulit untuk 

dipahami siswa. Kristiono (2014) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Analisis Level 

Pemahaman Siswa SMA Kelas X 

Berdasarkan Teori Apos Topik Logaritma”, 

menjelaskan bahwa meskipun materi 

logaritma sangat penting dan banyak 

 

Gambar 1 

Contoh Kesalahan Siswa dalam 

Menyelesaikan Soal Logaritma 
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digunakan dalam kehidupan sehari-hari, 

masih banyak ditemukan siswa yang 

kesulitan dalam memahami materi 

logaritma. Kesulitan-kesulitan yang dialami 

siswa dalam menyelesaikan soal-soal 

logaritma memang masih banyak ditemui, 

namun dapat diatasi apabila letak kesalahan 

siswa dapat diketahui.  

Mengetahui tipe-tipe kesalahan siswa 

dalam menyelesaikan soal logaritma dirasa 

perlu oleh peneliti karena mengingat 

pentingnya materi logaritma sebagai materi 

prasyarat bagi siswa untuk mempelajari 

materi fungsi logaritma di kelas XII. 

Mengetahui kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal logaritma merupakan 

langkah awal untuk memperbaiki kesalahan 

tersebut agar tidak berkelanjutan ketika 

siswa akan mempelajari fungsi logaritma 

atau konsep lainnya yang berkaitan dengan 

logaritma. Analisis kesalahan siswa adalah 

cara untuk mengetahui, dan kemudian 

mengklasifikasikan tipe-tipe kesalahan 

siswa.    

Berdasarkan uraian di atas tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

tipe-tipe kesalahan yang dilakukan siswa 

dalam menyelesaikan soal matematika pada 

materi logaritma. Tipe kesalahan 

dideskripsikan menurut pendapat Sleeman 

(1989). Penelitian ini dilaksanakan dengan 

harapan bahwa dengan analisis kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan soal logaritma, 

dapat membantu atau menjadi referensi 

bagi guru untuk mengetahui letak kesalahan 

siswa dan ke depannya dapat menentukan 

tindakan yang akan diambil untuk 

mengatasi kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal logaritma.  

 
KAJIAN PUSTAKA 

Konsep merupakan istilah yang 

digunakan untuk menggambarkan secara 

abstrak suatu objek. Penggunaan konsep 

diharapkan dapat menyederhanakan 

pemikiran dengan menggunakan suatu 

istilah. Konsep menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (Setiawan, 2015) adalah 

rancangan, ide, atau pengertian yang 

diabstraksi dari peristiwa konkret. Menurut 

Nasution (Mike, 2014) suatu konsep 

diungkapkan apabila seseorang dapat 

menghadapi benda atau peristiwa sebagai 

suatu kelompok, golongan, kelas, atau 

kategori, maka ia telah belajar konsep. 

Kesalahan adalah suatu kondisi tertentu 

yang ditandai dengan kegagalan yang 

dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan 

soal-soal yang diberikan (Pratiwi, 2013). 

Kesalahan dalam menyelesaikan soal 

matematika merupakan penyimpangan 

terhadap yang benar yang sifatnya 

sistematis, konsisten. Kesalahan yang 

sifatnya sistematis dan konsisten 

disebabkan oleh rendahnya frekuensi 

peserta didik. Menurut Polya dalam 

menyelesaikan masalah matematika, 

permasalahan dimodifikasikan seperti 

berikut ini. 

a. Mengerti masalah 

b.Merencanakan masalah 

c. Melaksanakan penyelesaian 

d.Mendapatkan penyelesaian 

Dalam menyelesaikan masalah 

matematika, siswa sering melakukan 

kesalahan. Kesalahan yang dikaji Pratiwi 

dalam penelitiannya dibagi dalam empat 

kategori (Pratiwi, 2013), yaitu kesalahan 

konsep, kesalahan prinsip, kesalahan 

operasi, dan kesalahan kealpaan. 

Konsep dalam matematika adalah suatu 

ide abstrak yang mengakibatkan seseorang 

dalam mengklasifikasikan objek-objek atau 

kejadian itu merupakan contoh atau bukan 

contoh dari ide tersebut. Kesalahan konsep 

dalam matematika akan berakibat lemahnya 

penguasaan materi secara utuh. Apalagi 

kesalahan pada konsep dasar yang 

menyulitkan penguasaan konsep 

selanjutnya yang lebih tinggi. Hal ini 

menyebabkan urutan materi pelajaran 

matematika tersusun secara hierarkis. 

Konsep yang satu menjadi dasar untuk 

memahami konsep yang lain. Dapat 

dibayangkan, jika seorang guru tidak 

menguasai konsep atau salah konsep maka 

siswa yang menerimanya juga akan salah 

konsep, akibatnya penguasaan siswa 

tentang konsep akan rendah. 
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Tipe-tipe kesalahan yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah tipe-tipe kesalahan 

menurut Sleeman (1989). Menurut Sleeman 

ada tiga tipe kesalahan yang dilakukan oleh 

siswa, yaitu tipe kesalahan Precedence 

Errors, tipe kesalahan Substitution Errors, 

dan tipe kesalahan Nonmodeled Errors.  

Tipe kesalahan I adalah Precedence 

Errors, yaitu kesalahan siswa dalam 

menerapkan konsep-konsep dasar 

matematika. Dalam logaritma siswa 

dituntut untuk menguasai konsep dasar 

matematika seperti; 1) sifat-sifat bilangan 

berpangkat, 2) penjumlahan, pengurangan, 

perkalian dan pembagian bilangan 

bervariabel, 3) aturan dalam sistem 

bilangan real dan konsep dasar matematika 

lainnya yang dipakai dalam mencari 

logaritma suatu bilangan. Tipe kesalahan II 

adalah Substitution Errors, yaitu kesalahan 

siswa yang tidak dapat mengingat konsep 

yang telah diajarkan, dalam hal ini 

kesalahan siswa dalam memahami dan 

mengaplikasikan sifat-sifat logaritma. Tipe 

Kesalahan III adalah Nonmodeled Errors, 

yaitu kesalahan yang tidak dapat didiagnosa 

seperti siswa menjawab secara langsung 

dan kesalahan karena kecerobohan 

menjumlahkan,mengurangi, mengalikan, 

dan membagi, serta kecerobohan siswa 

dalam penulisan huruf. 

Dalam mempelajari logaritma siswa 

dituntut untuk dapat memahami sifat-sifat 

dasar logaritma dan sifat-sifat lainnya 

dalam operasi logaritma. Berikut adalah 

sifat-sifat tersebut. 

a. Sifat 1: Logaritma perkalian dua bilangan 

sama dengan jumlah logaritma dari 

masing-masing bilangan tadi, ditulis 

sebagai berikut 
a
log (b x c) =

 a
log b + 

a
log 

c 

b.Sifat 2: Logaritma pembagian dua 

bilangan sama dengan selisih logaritma 

dari masing-masing bilangan itu, ditulis 

sebagai berikut, 
a
log 

 

 
 = 

a
log b - 

a
log c 

c. Sifat 3: Logaritma suatu bilangan 

berpangkat sama dengan pangkat 

dikalikan dengan logaritma bilangan itu, 

ditulis sebagai berikut, 
a
log b

n
 = n.

a
log b 

 

d.Sifat 4: Mengubah bilangan pokok 

logaritma: 
a
log b =   

      
      

. Jika    , 

sifat 4 ini menjadi: 
a      

 

     
 

 

e. Sifat 5: Sifat ini merupakan perluasan dari 

sifat terdahulu, yaitu 

1) 
 a

log b x 
b
log c = 

a
log c

 

2)         = 
 

 

a      

3)        = 
a      

f. Sifat 6: Sifat ini merupakan perluasan 

dari definisi logaritma, yaitu: 

         

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis jenis-jenis kesalahan 

siswa SMA kelas X pada topik logaritma. 

Subjek penelitian adalah 21 siswa SMA 

Kristen Satya Wacana kelas X. Adapun 

kriteria pemilihan subjek penelitian ini 

adalah siswa-siswi telah mempelajari materi 

logaritma dan bersedia untuk terlibat dalam 

penelitian ini. Instrumen penelitian berupa 

soal tes dan peneliti sebagai pewawancara. 

Terdapat 12 butir soal, dimana soal disusun 

berdasarkan urutan materi logaritma. Tabel 

1 adalah instrumen penelitian yang berupa 

soal logaritma. 

Tabel 1. Instrumen Penelitian 

No. Soal Siswa dapat 

1 
2
log 32 = ... menerka 2

?
 yang hasilnya 32 

mengaplikasikan sifat 

perkalian logaritma. 

Memahami 
2
log 2 = 1  

2 2
log 

 

 
 = ... menerka 2

?
 yang hasilnya 

 

 
 

3 
2
log (-8) = ... memahami definisi 

logaritma secara khusus 

yaitu bahwa tidak ada 

logaritma bilangan negatif 

4 2
log  √  = 

... 

 

Mengaplikasikan Sifat 1 

(sifat penjumlahan) 

Sifat 3 (sifat perkalian) 

5 
5
log 0,04 = 

... 
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6 81
log 

 

 
 = ... Mengaplikasikan Sifat 5 

(sifat perkalian) 

7 
6
log 18 + 

6
log 12 =?

 
Mengaplikasikan Sifat 

1(sifat penjumlahan) 

8  

 

2
log 81 – 3 

2
log 3 +

2
log 

48 =? 
 

Mengaplikasikan Sifat 

3(sifat perkalian), 

Sifat 1 dan 2. 

9 
3
log 

27 27
log 3 

=? 
 

menentukan masing-masing 

logaritma 

Mengaplikasikan Sifat 5 

(sifat perkalian) 

10 Jika 

diketahui 
2
log 3 =  , 

berapakah 

nilai dari 
8
log 27? 

Mengaplikasikan Sifat 5 

(sifat perkalian) 

11 Jika 

diketahui 
2
log 3 =   

dan 
2
log 5 = 

 , 

nyatakanlah 

bentuk 
6
log 

50 dalam 

bentuk   dan 

 ! 

 

Mengaplikasikan Sifat 4 

(sifat pembagian) 

12 Tentukan 

nilai dari   

sehingga 

memenuhi 

pernyataan 

berikut! 

    (   )

           

menyelesaikan persamaan 

logaritma dengan 

mengaplikasikan Sifat 

1(sifat penjumlahan) 

Pembuktian: 

2=2
2
-2 

2=4-2 

 

Data yang diperoleh berupa jawaban 

siswa dari aktivitas menyelesaikan soal 

materi logaritma. Data kemudian dianalisis 

berdasarkan jawaban dan wawancara 

dengan siswa untuk dapat 

mengklasifikasikan tipe-tipe kesalahan 

siswa dengan menggunakan tiga tipe 

kesalahan menurut Sleeman. Tipe-tipe 

kesalahan menurut Sleeman yaitu; 1) 

Precedence Errors, 2) Substitution Errors, 

3) Nonmodeled Errors. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil tes siswa yang mencakup jawaban 

benar dari siswa dan kesalahan-kesalahan 

yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 

soal logaritma disajikan dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Rekapitulasi Jawaban Siswa 

Berdasarkan Setiap Butir Soal 

No. Soal Keterangan Persentase 

Salah  Benar Salah 

1 19 2 9,52% 

2 21 0 0% 

3 0 21 100% 

4 1 20 95,23% 

5 21 0 0% 

6 15 6 28,57% 

7 21 0 0% 

8 20 1 4,76% 

9 21 0 0% 

10 20 1 4,76% 

11 14 7 33,33% 

12 9 12 57,14% 

 

Data kemudian dianalisis dengan 

mengklasifikasikan tipe-tipe kesalahan 

siswa berdasarkan tipe-tipe kesalahan 

menurut Sleeman. Analisis kesalahan dalam 

penelitian ini memberikan hasil bahwa dari 

12 butir soal logaritma ditemukan ketiga 

tipe kesalahan menurut Sleeman di 

dalamnya. Tabel 3 menunjukkan analisis 

kesalahan siswa menurut Sleeman. 

Tabel 3. Analisis Kesalahan Siswa 

Butir Soal Kesalahan Siswa 

 

Total 

Kesala

han Tipe I Tipe II Tipe 

III 

1 0 0 2 2 

2 0 0 0 0 

3 0 0 21 21 

4 2 4 14 20 

5 0 0 0 0 

6 0 2 4 6 

7 0 0 0 0 

8 0 0 1 1 

9 0 0 0 0 

10 0 0 1 1 

11 3 2 2 7 

12 1 7 4 12 

Jumlah 6 15 49 70 

Persentase 8,57% 21,43% 70% 100% 

Keterangan: 

Tipe I : Precedence Errors 

Tipe II : Substitution Errors 
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Tipe III: Nonmodeled Errors 

 

Penelitian ini memberikan hasil bahwa 

ditemukan ketiga tipe kesalahan menurut 

Sleeman pada pekerjaan subjek dengan 

persentase tipe kesalahan Precedence 

Errors sebesar 8,57%, tipe kesalahan 

Substitution Errors sebesar 21,43% dan tipe 

kesalahan Nonmodeled Errors sebesar 70%. 

Hasil wawancara dipakai untuk 

memberikan konfirmasi dan kejelasan 

pemikiran subjek dibalik jawaban yang 

diberikan. Berikut disajikan pembahasan 

yang dapat dilihat pada gambar-gambar dan 

penjelasan berikut. 

 

1. Precedence Errors 

Precedence Errors dalam penelitian ini 

adalah tipe kesalahan yang mana siswa 

salah menerapkan konsep dasar matematika 

dalam menyelesaikan soal logaritma yang 

diberikan. Kesalahan menerapkan konsep 

dasar matematika tersebut dapat dilihat 

dalam pekerjaan subjek PTW pada soal 

nomor 4 dan dalam pekerjaan subjek YD 

pada soal nomor 11.   

 

 
 

 

 

 

Subjek PTW mengalikan 2
1
 dengan 2

1/2
 

menjadi 4
1/2

. Konsep dasar matematika 

tentang sifat bilangan berpangkat berlaku 

           . Pekerjaan subjek dari 

langkah pertama sampai dengan langkah 

kedua menunjukkan bahwa subjek lemah 

terhadap aturan dasar matematika yaitu sifat 

bilangan berpangkat. Langkah ketiga 

sampai dengan langkah keempat juga 

menunjukkan hal yang sama, yaitu bahwa 

subjek lemah terhadap aturan bilangan 

berpangkat. Berdasarkan hasil wawancara 

subjek menjelaskan bahwa pekerjaannya 

sudah benar, tetapi kemudian memahami 

setelah peneliti menjelaskan letak kesalahan 

subjek. Lemahnya subjek terhadap aturan 

bilangan berpangkat menunjukkan bahwa 

kesalahan yang dilakukan subjek dapat 

diklasifikasikan dalam tipe kesalahan 

Precedence Errors. Selanjutnya adalah tipe 

kesalahan Precedence Errors lainnya yang 

ditemukan pada penyelesaian soal logaritma 

dalam penelitian ini.  

 

 
 

 

 

 

Subjek YD mengerjakan soal nomor 11 

dengan mengaplikasikan konsep logaritma 

yang tepat, tetapi melakukan kesalahan 

pada akhir proses yaitu jawaban akhir 

subjek. Subjek YD melakukan kesalahan 

pada penjumlahan dan pembagian bilangan 

bervariabel. Berdasarkan hasil wawancara, 

menurut subjek YD 
    

   
  

  

 
 dimana 1 

dapat dihilangkan, sehingga subjek YD 

menuliskan jawaban akhir seperti yang 

terlihat pada gambar. Peneliti kemudian 

dapat menarik kesimpulan bahwa subjek 

YD pada saat itu melakukan kesalahan 

Gambar 2 

Penyelesaian Soal Nomor 4 Oleh Subjek 

PTW 

Gambar 3 

Penyelesaian Soal Nomor 11 Oleh Subjek 

YD 



7 
 

dalam menerapkan konsep dasar 

matematika. Menurut Sleeman kesalahan 

tersebut dapat diklasifikasikan dalam tipe 

kesalahan Precedence Errors. 

Tipe kesalahan Precedence Errors 

lainnya ditemukan dalam penyelesaian soal 

nomor 12 oleh subjek TAJ yang dapat 

dilihat pada gambar 4. 

 

 
 

 

 

 

Gambar 4 memperlihatkan penyelesaian 

soal nomor 12 oleh subjek TAJ. Langkah 

kedua menunjukkan bahwa subjek TAJ 

langsung menghilangkan      dari proses 

penyelesaian soal nomor 12, yang mana 

dalam aturan persamaan berlaku hal yang 

sama pada kedua ruas. Berdasarkan 

wawancara, subjek menjelaskan bahwa 

pada waktu itu subjek menduga bahwa      

dapat langsung dihilangkan sehingga 

persamaan dapat langsung diselesaikan. 

Kesalahan subjek dapat diklasifikasikan 

dalam tipe kesalahan Precedence Errors. 

2. Substitution Errors 

Tipe kesalahan II Substitution Errors 

ditemukan dalam pekerjaan subjek CK pada 

soal nomor 4 dan 6, dalam pekerjaan subjek 

PTW pada soal nomor 11 dan 12, dan 

dalam pekerjaan subjek DMD pada soal 

nomor 4 dan 12. 

Berikut adalah penyelesaian soal nomor 4 

oleh subjek CK. 

 
 

 

 

 

Penyelesaian soal nomor 4 oleh subjek 

CK memperlihatkan bahwa subjek CK 

tidak mengaplikasikan sifat penjumlahan 

dan perkalian pada logaritma. Berdasarkan 

hasil wawancara, subjek CK mengatakan 

bahwa subjek lupa konsep logaritma 

tersebut pada saat mengerjakan soal 

sehingga subjek hanya menduga-duga 

jawabannya dan kemudian menuliskan √  

sebagai jawaban. Kesalahan subjek karena 

tidak dapat mengingat konsep logaritma 

dapat diklasifikasikan dalam tipe kesalahan 

Substitution Errors.  

Selanjutnya adalah penyelesaian soal 

nomor 4 oleh subjek DMD yang dapat 

dilihat pada Gambar 6. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 6 memperlihatkan penyelesaian 

soal nomor 4 oleh subjek DMD. Subjek 

DMD pada saat wawancara menjelaskan 

bahwa 
 

 
 sebagai jawaban didapatkan 

dengan mengubah  √  menjadi √  

     , tetapi subjek tidak dapat melanjutkan 

proses. Subjek pada akhirnya menuliskan ½ 

sebagai jawaban. Subjek menjelaskan 

bahwa subjek tidak dapat mengingat konsep 

logaritma yang harus diterapkan dalam 

Gambar 5 

Penyelesaian Soal Nomor 4 Oleh Subjek CK 

Gambar 6 

Penyelesaian Soal Nomor 4 Oleh Subjek 

DMD 

Gambar 4 

Penyelesaian Soal Nomor 12 Oleh Subjek 

TAJ 
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menyelesaikan soal nomor 4, sehingga 

kesalahan subjek dapat diklasifikasikan 

dalam tipe kesalahan Substitution Errors. 

Contoh lainnya dari tipe kesalahan 

Substitution Errors pada penyelesaian soal 

logaritma yang ditemukan pada penelitian 

ini dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

 
 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara, subjek CK 

tidak dapat mengingat konsep logaritma 

yang telah diajarkan yaitu perluasan sifat 

perkalian logaritma. Soal nomor 6 

mengharuskan subjek untuk mengingat, 

memahami dan mengaplikasikan perluasan 

dari sifat perkalian logaritma dimana 

          
  
      

. Subjek menempatkan „m‟ 

dan „n‟ pada posisi yang terbalik dari yang 

seharusnya, sehingga jawaban subjek yang 

seharusnya  
 

 
 menjadi   .  

Tipe kesalahan Substitution Errors juga 

ditemukan pada penyelesaian soal nomor 

11 oleh subjek PTW. 

 

 
 

 

 

Kesalahan yang dilakukan oleh subjek 

PTW pada penyelesaian soal nomor 11 

terlihat pada dua langkah terakhir dari 

proses. Subjek PTW pada langkah-langkah 

awal telah mengaplikasikan sifat pembagian 

pada logaritma dengan benar, tetapi 

kemudian melakukan kesalahan dengan 

tidak mengaplikasikan sifat perkalian 

logaritma pada dua langkah terakhir. 

Berdasarkan hasil wawancara, subjek PTW 

mengatakan bahwa lupa konsep logaritma 

yaitu sifat perkalian logaritma sehingga 

tidak mengaplikasikannya. Kesalahan 

subjek PTW ini dapat diklasifikasikan 

dalam tipe kesalahan Substitution Errors 

menurut Sleeman. 

Selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 9 

penyelesaian soal nomor 12 oleh subjek 

DMD. 

 

 
 

 

  

 

Penyelesaian soal nomor 12 oleh subjek 

DMD menunjukkan bahwa subjek 

melakukan kesalahan tidak 

mengaplikasikan sifat penjumlahan 

logaritma untuk menyelesaikan soal 

persamaan logaritma tersebut. Soal nomor 

12 menuntut siswa untuk dapat 

menyelesaikan persamaan logaritma dengan 

mengaplikasikan sifat penjumlahan 

logaritma. Kesalahan subjek tersebut dapat 

dilihat pada langkah kedua yang dituliskan 

oleh subjek. Subjek memilih penyelesaian 

dengan tidak menerapkan sifat penjumlahan 

Gambar 7 

Penyelesaian Soal Nomor 6 Oleh Subjek 

CK 

Gambar 8 

Penyelesaian Soal Nomor 11 Oleh 

Subjek PTW 

Gambar 9 

Penyelesaian Soal Nomor 12 Oleh Subjek 

DMD 
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logaritma, sehingga pada langkah-langkah 

selanjutnya pekerjaan subjek menunjukkan 

tanda-tanda kegagalan. Berdasarkan hasil 

wawancara, subjek DMD mengatakan 

bahwa pada saat mengerjakan subjek tidak 

dapat mengingat sifat logaritma yang harus 

diterapkan. Kesalahan subjek DMD ini 

dapat diklasifikasikan dalam tipe kesalahan 

Substitution Errors menurut Sleeman. 

 

 
 

 

 

 

Penyelesaian soal nomor 12 oleh subjek 

PTW memperlihatkan bahwa subjek 

melakukan kesalahan dalam menyelesaikan 

soal logaritma yang diberikan. Kesalahan 

subjek PTW terdapat pada langkah ketiga 

yang dilakukan oleh subjek. Sesuai dengan 

aturan pada persamaan logaritma, subjek 

dapat mengubah 1 menjadi
      , tetapi 

subjek tidak melakukan proses tersebut. 

Saat wawancara subjek menjelaskan bahwa 

subjek tidak tahu konsep yang harus 

diterapkan untuk menyelesaikan soal. 

Kesalahan yang dilakukan oleh subjek 

PTW dapat diklasifikasikan dalam tipe 

kesalahan Substitution Errors menurut 

Sleeman.   

 

3. Nonmodeled Errors 

Subjek dalam penelitian ini paling sering 

melakukan kesalahan dengan tipe kesalahan 

III Nonmodeled Errors. Berdasarkan 

analisis, sering ditemukan subjek menjawab 

secara langsung dan melakukan 

kecerobohan dalam menuliskan simbol atau 

angka, serta kecerobohan dalam 

perhitungan. Tipe kesalahan Nonmodeled 

Errors ditemukan dalam penyelesaian soal 

nomor 1 oleh subjek YD, penyelesaian soal 

nomor 3 oleh subjek CK, penyelesaian soal 

nomor 6 oleh subjek TAJ, penyelesaian soal 

nomor 8 oleh subjek PTW, penyelesaian 

soal nomor 10 oleh subjek AKN, dan 

penyelesaian soal nomor 11 dan 12 oleh 

subjek OKA. 

 

 
 

 

 

 

Gambar 11 memperlihatkan penyelesaian 

soal nomor 1 oleh subjek YD. Seperti yang 

terlihat pada gambar, subjek YD menjawab 

secara langsung. Subjek YD dalam 

wawancara menjelaskan bahwa sebelumnya 

telah memahami konsep yang harus 

digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 

1, tetapi subjek YD melakukan kesalahan 

menghitung karena terburu-buru. Kesalahan 

dalam perhitungan dapat diklasifikasikan 

dalam tipe kesalahan Nonmodeled Errors 

menurut Sleeman. Berikut adalah tipe 

kesalahan Nonmodeled Errors lainnya yang 

ditemukan dalam penelitian ini, 

penyelesaian soal nomor 3 oleh subjek CK. 

 

 

 

 

Gambar 11 

Penyelesaian Soal Nomor 1 Oleh Subjek YD 

Gambar 12 

Penyelesaian Soal Nomor 3 Oleh Subjek 

CK 

Gambar 10 

Penyelesaian Soal Nomor 12 Oleh Subjek 

PTW 
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Penyelesaian soal nomor 3 oleh subjek 

CK memperlihatkan bahwa subjek CK 

menjawab secara langsung. Hasil 

wawancara dengan subjek CK menjelaskan 

bahwa subjek menjawab hanya menuliskan 

jawaban sekedarnya saja berdasarkan 

dugaan subjek. Subjek CK menjelaskan 

bahwa definisi logaritma bilangan negatif 

telah diajarkan oleh guru mata pelajaran, 

tetapi subjek CK tetap menuliskan jawaban. 

Jawaban siswa dan hasil wawancara 

„undiagnosed’. Kesalahan subjek yang 

menjawab secara langsung dan 

„undiagnosed’ dapat diklasifikasikan dalam 

tipe kesalahan Nonmodeled Errors. 

Seperti pada penyelesaian soal nomor 3 

oleh subjek CK, ditemukan juga tipe 

kesalahan Nonmodeled Errors pada 

penyelesaian soal nomor soal lainnya oleh 

subjek TAJ yang dapat dilihat pada Gambar 

13. 

 

 
 

 

 

 

 

Penyelesaian soal nomor 6 oleh subjek 

TAJ dapat diklasifikasikan dalam tipe 

kesalahan Nonmodeled Errors karena 

subjek menjawab secara langsung. Subjek 

TAJ menjelaskan bahwa subjek hanya 

mengira-ngira jawabannya.  

Tipe kesalahan Nonmodeled Errors tidak 

hanya sebatas karena subjek menjawab 

secara langsung. Kesalahan lainnya yang 

dapat diklasifikasikan dalam tipe kesalahan 

Nonmodeled Errors pada penelitian ini juga 

ditemukan pada penyelesaian soal nomor 8 

oleh subjek PTW. 

 
 

 

 

 

 

Penyelesaian soal nomor 8 oleh subjek 

PTW terlihat pada gambar 13. Subjek PTW 

tidak menyelesaikan proses pengerjaan soal 

nomor 8. Subjek PTW pada saat wawancara 

menjelaskan alasan subjek tidak 

menyelesaikan soal nomor 8 karena 

„angkanya semakin banyak‟, sehingga 

subjek PTW kesulitan menghitung. Subjek 

PTW kemudian mengetahui bahwa subjek 

salah menuliskan  
 

 
       menjadi        . 

Subjek PTW menjelaskan bahwa subjek 

mengingat konsep logaritma yang harus 

diterapkan, akan tetapi subjek salah 

menuliskan karena ceroboh. Kesalahan 

yang dilakukan subjek dapat 

diklasifikasikan dalam tipe kesalahan 

Nonmodeled Errors. 

Berikut adalah tipe kesalahan 

Nonmodeled Errors lainnya yang 

ditemukan dalam penelitian ini. 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 13 

Penyelesaian Soal Nomor 6 Oleh Subjek 

TAJ 

Gambar 14 

Penyelesaian Soal Nomor 8 Oleh Subjek 

PTW 

Gambar 15 

Penyelesaian Soal Nomor 10 Oleh Subjek 

AKN 
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Subjek AKN menyelesaikan soal nomor 

10 dengan proses yang benar. Subjek AKN 

dapat mengingat dan mengaplikasikan 

konsep logaritma dengan benar, tetapi hasil 

akhir yang diberikan atau dituliskan salah. 

Subjek AKN menuliskan 
     

 
 
  

 
  , 

dimana seharusnya 
  

 
  . Berdasarkan 

hasil wawancara, subjek menjelaskan 

bahwa kesalahan tersebut terjadi karena 

subjek salah menuliskan. Kesalahan seperti 

ini dapat diklasifikasikan dalam tipe 

kesalahan Nonmodeled Errors sesuai 

dengan pendapat Sleeman. 

 

 
 

 

  

 

 

Gambar 16 memperlihatkan bahwa subjek 

OKA menjawab secara langsung pada 

penyelesaian soal nomor 11 dan 12. 

Berdasarkan hasil wawancara subjek OKA 

menjelaskan bahwa subjek merasa waktu 

untuk menyelesaikan soal tidak cukup 

sehingga subjek menuliskan secara 

langsung jawaban tanpa menuliskan proses. 

Kesalahan subjek dapat diklasifikasikan 

dalam tipe kesalahan Nonmodeled Errors. 

 

4. Temuan Lainnya 

Sebelum diadakan wawancara, peneliti 

menemukan bahwa setiap satu kali 

penyelesaian soal hanya dapat 

teridentifikasi satu kesalahan. Setelah 

wawancara dilaksanakan, peneliti 

menemukan bahwa dalam satu kali 

penyelesaian soal dapat terjadi lebih dari 

satu kesalahan. Berikut disajikan contoh-

contoh yang ditemukan dalam penelitian 

ini.  

 

 
 

 

 

 

Subjek CK menuliskan jawaban secara 

langsung, dimana ini dapat diklasifikasikan 

dalam tipe kesalahan Nonmodeled Errors. 

Berdasarkan wawancara, diketahui bahwa 

konsep logaritma bilangan negatif telah 

diajarkan sebelumnya oleh guru mata 

pelajaran. Subjek CK hanya tidak dapat 

mengingat konsep logaritma yang telah 

diajarkan sebelumnya, sehingga subjek CK 

menjawab secara langsung. Kesalahan 

subjek CK dapat diklasifikasikan juga 

dalam tipe kesalahan Substitution Errors.  

 

 
 

 

 

 

Subjek YD juga melakukan kesalahan 

pada penyelesaian soal nomor 3. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

subjek YD, diketahui bahwa subjek YD 

sudah pernah diajarkan tentang konsep 

logaritma bilangan negatif. Saat 

menyelesaikan soal nomor 3 subjek YD 

tidak dapat mengingat konsep yang telah 

diajarkan tersebut, sehingga subjek YD 

mengira-ngira jawaban dan menjawab 

secara langsung. Substitution Errors 

mengakibatkan subjek YD melakukan 

kesalahan lain yaitu kesalahan yang dapat 

Gambar 16 

Penyelesaian Soal Nomor 11 dan 12 Oleh 

Subjek OKA 

Gambar 17 

Penyelesaian Soal Nomor 3 Oleh Subjek 

CK 

Gambar 18 

Penyelesaian Soal Nomor 3 Oleh Subjek 

YD 
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diklasifikasikan dalam tipe kesalahan 

Nonmodeled Errors. 

 

 
 

 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui 

bahwa pada saat menyelesaikan soal nomor 

6 subjek TAJ tidak mengingat konsep yang 

harus diterapkan, sehingga subjek 

menjawab secara langsung. Soal nomor 6 

menuntut subjek untuk mengingat dan 

menerapkan konsep logaritma yaitu 

perluasan dari sifat perkalian logaritma. 

Kesalahan subjek yang tidak dapat 

mengingat konsep logaritma dapat 

diklasifikasikan dalam tipe kesalahan 

Substitution Errors. Kesalahan subjek 

karena menjawab secara langsung dapat 

diklasifikasikan dalam tipe kesalahan 

Nonmodeled Errors. 

 

 
 

 

 

 

Gambar 19 memperlihatkan bahwa subjek 

OKA melakukan kesalahan yang dapat 

diklasifikasikan dalam tipe kesalahan 

Nonmodeled Errors dikarenakan subjek 

OKA menjawab secara langsung. Setelah 

dilakukan wawancara, diketahui bahwa 

subjek menjawab secara langsung karena 

tidak dapat mengingat konsep logaritma 

yang harus diterapkan. Kesalahan subjek 

karena tidak dapat mengingat konsep 

logaritma diklasifikasikan dalam tipe 

kesalahan Substitution Errors. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian 

yaitu penyelesaian soal logaritma kelas X 

SMA Kristen Satya Wacana, dapat 

disimpulkan dari pekerjaan subjek dalam 

menyelesaikan soal logaritma masih 

ditemukan ketiga tipe kesalahan menurut 

Sleeman. Tipe kesalahan Precedence 

Errors merupakan tipe kesalahan yang 

paling sedikit ditemukan dalam 

pengklasifikasian kesalahan pada penelitian 

ini dengan persentase 8,57%, dan tipe 

kesalahan Nonmodeled Errors adalah tipe 

kesalahan yang paling banyak ditemukan 

pada penelitian ini dengan prosentase 70%. 

Kesalahan-kesalahan tersebut terjadi karena 

masih terdapat subjek yang belum dapat 

menerapkan beberapa konsep dasar 

matematika, tidak dapat mengingat atau 

memahami konsep logaritma yang telah 

diajarkan, dan karena kecerobohan subjek 

dalam proses penyelesaian soal logaritma. 

Penelitian ini juga membuktikan bahwa dari 

satu tipe kesalahan dapat mengakibatkan 

munculnya kesalahan lainnya. 

Kesalahan-kesalahan tersebut adalah 

penting untuk diketahui oleh guru 

mengingat pentingnya konsep logaritma 

sebagai materi prasyarat bagi siswa untuk 

mempelajari fungsi logaritma di kelas XII 

nanti. Penelitian ini dapat membantu guru 

sebagai gambaran cara mengidentifikasi 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa 

dalam menyelesaikan soal logaritma, 

sehingga selanjutnya dapat mencari solusi 

untuk mencegah siswa melakukan 

kesalahan yang sama.    

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20 

Penyelesaian Soal Nomor 12 Oleh Subjek 

OKA 

Gambar 19 

Penyelesaian Soal Nomor 6 Oleh Subjek 

TAJ 
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