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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Konseptual

1. Matematika

Kata matematika berasal dari Bahasa latin mathematika yang mulanya

diambil dari perkataan Yunani mathematike yang berarti mempelajari. Perkataan

itu mempunyai asal katanya mathema yang berarti pengetahuan atau ilmu. Kata

mathematike berhubungan pula dengan kata lainnya yang hampir sama, yaitu

mathein atau mathenein yang artinya belajar (berpikir).1 Dalam bahasa Belanda

disebut wiskunde atau ilmu pasti, yang kesemuanya berkaitan dengan penalaran.2

Jadi, berdasarkan asal katanya, maka perkataan matematika berarti ilmu

pengetahuan yang didapat dengan berpikir (bernalar).

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, matematika adalah ilmu tentang

bilangan, hubungan antara bilangan, dan prosedur operasional yang digunakan

dipenyelesaian masalah bilangan.3 Pada awalnya cabang matematika yang

ditemukan adalah Aritmatika atau berhitung Aljabar, Geometri setelah itu

ditemukan kalkulus, statistika, topologi, aljabar abstrak, aljabar linear, himpunan,

geometri linier, analisis vektor, dan lain-lain.

Beberapa pengertian matematika menurut para ahli, yaitu4:

1Nur Rahmah, “Hakikat Pendidikan Matematika”, Jurnal al-Khwarizmi 2 no 1 (2013) :
h. 2

2Catur Supatmono, Matematika Asyik (Yogyakarta: Grasindo, 2009), h. 5.
3Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.h. 997.
4Nur Rahmah, “Hakikat Pendidikan Matematika”, h. 2.
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1. Menurut James and James, matematika adalah ilmu tentang logika,
mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang
berhubungan satu dengan lainnya. Matematika terbagi dalam tiga bagian
besar yaitu aljabar, analisis dan geometri. Tetapi ada pendapat yang
mengatakan bahwa matematika terbagi menjadi empat bagian yaitu
aritmatika, aljabar, geometri dan analisis dengan
Aritmetika mencakup teori bilangan dan statistik dan statistika.

2. Menurut Johnson dan Rising, matematika adalah pola berpikir, pola
mengorganisasikan pembuktian yang logis, matematika itu adalah bahasa
yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas dan
akurat representasinya dengan simbol dan padat, lebih berupa bahasa
simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. Matematika adalah
pengetahuan struktur yang terorganisasi, sifat-sifat dalam teori-teori
dibuat secara deduktif berdasarkan kepada unsur yang tidak didefinisikan
kebenarannya adalah ilmu tentang keteraturan pola atau ide, dan
matematika itu adalah suatu seni, keindahannya terdapat pada keterurutan
dan keharmonisannya.

3. Menurut Reys dkk, matematika adalah tentang pola dan hubungan, suatu
jalan atau pola berpikir, suatu seni, suatu bahasa dan suatu alat.

4. Menurut Kline, matematika itu bukan pengetahuan menyendiri yang
dapat
sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika terutama
untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan
sosial, ekonomi dan alam.

Sesuai dengan beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa

matematika merupakan ilmu tentang logika, pola mengorganisasikan pembuktian

yang logis, lebih berupa bahasa simbol, dan dengan adanya matematika terutama

untuk membantu manusia dalam memahami serta menguasai permasalahan sosial,

ekonomi dan alam. Matematika merupakan salah satu bidang yang memiliki

peranan penting dalam pendidikan. Hal ini dapat dilihat dengan ditetapkannya

matematika sebagai salah satu mata pelajaran pokok/wajib dalam setiap Ujian

Akhir Nasional (UAN) serta dilihat dari jumlah jam mata pelajaran matematika

yang lebih banyak.5 Selain itu juga matematika mempunyai peranan sebagai

5Rahma Fitri, dkk., “Penerapan Strategi The Filing Line pada Pembelajaran Matematika
Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Batipuh”, Jurnal Pendidikan Matematika 3, no. 1 (2014): h.
18.
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pendukung bagi mata pelajaran lain misalnya pelajaran kimia, fisika dan lain-lain.

Seperti yang dikemukakan oleh Samo bahwa matematika merupakan ilmu penting

untuk dipelajari oleh sebagai dasar dari semua ilmu, yang menyatakan bahwa

“Matematika dikenal sebagai salah satu penjaga gerbang untuk sukses disemua

bidang kehidupan. Ini adalah pepatah umum bahwa matematika adalah ibu dari

semua subjek”.6Sedangkan kaitannya dengan pendidikan, matematika berperan

besar dalam kehidupan sehari-hari dalam memecahkan segala persoalan.

Matematika kaya akan simbol-simbol dan angka angka yang semuanya

memerlukan pemikiran untuk dapat mengartikan dan menentukan penyelesaian

yang ada di dalamnya matematika yang timbul karena pikiran-pikiran manusia

yang berhubungan dengan idea, proses dan penalaran.7 Belajar matematika tidak

lepas dari definisi-definisi tertentu, beserta rumus.8 Berdasarkan definisi tentang

belajar dan matematika di atas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa belajar

matematika merupakan belajar tentang logika, mengenai bentuk, susunan,

besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan lainnya.

2. Analisis Kesalahan Menyelesaikan Soal Matematika

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan

terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui

6Samo, “Students Perceptions About The Symbols, Letters And Signs In Algebra And
How Do These Affect Their Learning Of Algebra: A Case Study In A Government Gilrs
Secondary School Karachi”, Journal of Mathematical Research, tersedia di
http:/pdfdatabase.com/index.php? q=free+jurnal+matematika+in-ternasional/samo.pdf (21 Januari
2019).

7Reski Awaliah dan Ridwan Idris, “Pengaruh Penggunaan Model Reciprocal Teaching
Terhadap Hasil Belajar MatematikaSiswa Kelas VII MTsN Balang-Balang Kecamatan
Bontomarannu Kabupaten Gowa”, Jurnal Matematika dan Pembelajaran 3, no. 1 (2015): h. 61.

8Ari Damari, Kupas Matematika SMP untuk Kelas 1, 2,  3 (Jakarta Selatan:
WahyuMedia, 2009), h. 2.
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keadaan yang sebenarnya (sebab musababnya, duduk perkaranya dan sebagainya),

penguraian suatu pokok atas berbagai bagian-bagiannya dan penelaahan bagian itu

sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan

pemahaman arti keseluruhan.9 Analisis adalah melakukan evaluasi terhadap

kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan akutansi dan alasan-

alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul.10 Analisis bertujuan

untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebabnya, duduk perkaranya, dan

sebagainya), penguraian suatu pokok atas berbagai untuk memperoleh pengertian

yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.11 Dapat disimpulkan bahwa analisis

melakukan penilaian secara kritis terhadap suatu masalah, kemudian menguraikan

atau menginterpretasikan hasil penilaian tersebut untuk mengambil kesimpulan.

Kata kesalahan berasal dari kata salah yang berarti “tidak benar; tidak betul”,

menjadi kesalahan berarti “kekeliruan; kealpaan”.12 Dari sini dapat dipahami

bahwa kekeliruan adalah tindakan tidak benar yang disebabkan oleh kekeliruan

atau kealpaan.

Kesalahan dalam konteks belajar mengajar berarti kekeliruan dalam

mempersepsi mata pelajaran atau kealpaan dalam memproduksi kembali memori

belajar. Seseorang dapat melakukan kesalahan akibat salah mempersepsi,

demikian halnya seseorang dapat melakukan kesalahan dalam belajar akibat

9Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.h. 59.
10Ratih Handayani, dkk., “Analisis Laporan Keuangan Pada Koperasi Laut Sejahtera

Dinas Kelautan dan Perikanan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari Kota Tegal”, Jurnal
Akutansi Politeknik Harapan Bersama 2, no. 2 (2013): h. 3.

11Wildana, dkk., “Analisis Kesalahan Peserta Didik dalam Menjawab Soal Program
Linear Kelas XII IPA MAN 1 Makassar”, Jurnal Matematika dan Pembelajaran 4, no. 1 (2016):
h. 2.

12Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, h. 1345.
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memorinya tidak mampu lagi memproduksi ulang pengetahuan yang telah

disimpannya. Adapun manfaat analisis kesalahan adalah sebagai berikut:13

a. Analisis kesalahan bermanfaat sebagai sarana peningkatan pembelajaran pada

materi tertentu.

b. Analisis kesalahan dapat menumbuh kembangkan wawasan baru dalam

mengajar dalam mengatasi kesulitan memahami konsep yang dihadapi para

siswa.

c. Banyak sedikitnya penemuan kesalahan dapat membantu mengetahui materi

pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran.

Langkah-langkah menganalisis kesalahan adalah sebagai berikut:14

a. Mengumpulkan data berupa kesalahan yang dibuat siswa.

b. Mengidentifikasi dan mengklasifikasi kesalahan dengan cara mengenali dan

memilah kesalahan.

c. Menyusun peringkat kesalahan seperti mengurutkan kesalahan berdasarkan

frekuensi atau keseringannya.

d. Menjelaskan kesalahan dan menggolongkan jenis kesalahan serta menjelaskan

penyebab kesalahan.

Menyelesaikan persoalan matematika siswa biasa melakukan kesalahan

kesalahan terkhususnya dalam menyelesaikan soal-soal himpunan. Sebagaimana

beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih banyak kesalahan yang dilakukan

13Herdian Dwi Rusdianto, “Analisis Kesalahan Siswa Kelas VII G SMPN 1 Tulangan
dalam menyelesaikan Masalah Perbandingan Bentuk Masalah Cerita”, Skripsi (Surabaya: IAIN
Sunan Ampel Surabaya, 2010), h. 21-23.

14Herdian Dwi Rusdianto, “Analisis Kesalahan Siswa…, h. 21-23.
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oleh siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Oleh karena itu, siswa

perlu memahami proses penyelesaian tersebut.

Menurut Sukirman Sahrian, kesalahan merupakan penyimpangan

terhadap hal yang benar yang sifatnya sistimatis, konsisten, maupun insedental

pada daerah tertentu. Kesalahan-kesalahan secara umum dapat diartikan sebagai

suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai dengan hambatan-hambatan

tertentu untuk mencapai hasil belajar, sehingga prestasi belajar yang dicapai

berada dibawah yang semestinya.15 Kesalahan menurut Wijaya dan Masriyah

adalah bentuk penyimpangan pada sesuatu hal yang telah dianggap benar atau

bentuk penyimpangan terhadap sesuatu yang telah disepakati/ ditetapkan

sebelumnya. Berdasarkan pendapat tersebut, analisis kesalahan adalah

penyelidikan terhadap suatu bentuk penyimpangan atau kekeliruan dari jawaban

tertulis siswa. Analisis kesalahan dalam penelitian ini ditinjau dari jenis kesalahan

siswa dalam menyelesaikan soal Aritmetika sosial.16Sebuah kesalahan yang tidak

terungkap yang berakar dari pikiran siswa, karena itu menjadi ancaman terbesar

terhadap pembentukan pengetahuan siswa sehingga akan bermanfaat bagi siswa

dan guru jika kesalahan tersebut bisa diungkapkan dan dibuktikan Legutko.17

15La Eru Ugi, Djadir, dan Muhammad Darwis, Analisis Kesalahan Siswa Pada Operasi
Hitung Campuran Bilangan Bulat Dan Alternatif Pemecahannya, (Jurnal Daya Matematis,
Volume 4 No. 1 Maret  2016), h. 35.

16Listia Rahmania dan Ana Rahmawati, Analisis Kesalahan Siswa…,Vol. 1 No. 2, h. 166-
167.

17Ronald Manibuy, Mardiyana ,  dan Dewi Retno Sari Saputro, Analisis Kesalahan Siswa
Dalam Menyelesaikan Soal persamaan Kuadrat Berdasarkan Taksonomi Solopada Kelas X Sma
Negeri 1 Plus Di Kabupaten Nabire – Papua, Jurnal Elektronik Pembelajaran Matematika Vol.2,
No.9, , November 2014, ha. 935
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Analisis kesalahan adalah proses menganalisis pekerjaan siswa untuk

mengetahui mengapa siswa menyelesaikan suatu masalah dengan kurang tepat.

Banyak kesalahan dapat dengan mudah dideteksi misalnya siswa langsung

menjumlahkan pembilang pecahan tanpa menyamakan penyebutnya terlebih

dahulu untuk operasi hitung pecahan yang berpenyebut berbeda. Analisis

kesalahan adalah upaya penyelidikan yang dilakukan terhadap suatu peristiwa

atau penyimpangan untuk menemukan penyebab bagaimana suatu kejadian atau

penyimpangan  itu bisa terjadi dan bertujuan untuk mengetahui keadaan yang

sebenarnya (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Adapun Solichan berpendapat bahwa analisis kesalahan merupakan suatu

upaya penyelidikan untuk melihat, mengamati, mengetahui, menemukan,

memahami, menelaah, mengklasifikasi, dan mendalami bentuk penyimpangan

terhadap hal yang dianggap benar atau penyimpangan terhadap sesuatu yang telah

ditetapkan/disepakati sebelumnya. Analisis terhadap kesalahan siswa yang

dilakukan oleh guru terhadap hasil kerja siswa dapat dilakukan dalam bentuk

sebuah kajian.18 Menurut Sahriah dkk, kesalahan merupakan penyimpangan

terhadap hal yang benar yang sifatnya sistematis, konsisten, maupun insedental

pada daerah tertentu. Penyebab kesalahan yang sering dilakukan siswa dalam

menyelesaikan soal-soal matematika dapat dilihat dari beberapa hal antara lain

disebabkan kurangnya pemahaman atas materi prasyarat maupun materi pokok

yang dipelajari, kurangnya penguasaan bahasa matematika, keliru menafsirkan

atau menerapkan rumus, salah perhitungan, kurang teliti, lupa konsep. Dari pihak

18Nia Wahyu Damayanti, Sizillia Noranda Mayangsari Dan Liza Tridiana Mahardhika,
Analisis Kesalahan Siswa…,Vol.4, No.1, h. 3.
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guru dapat dinyatakan bahwa cara mengajar kurang mendukung pemahaman yang

tuntas atas materi yang diajarkan. Dalam pembelajaran matematika, siswa

seringkali melakukan kesalahan kesalahan, khususnya kesalahan dalam

mengerjakan soal. Kesalahan tersebut dapat disebabkan rendahnya pemahaman

konsep matematika siswa, ketidaktelitian siswa dalam menghitung, dan lain

sebagainya.19

3. Jenis-Jenis Kesalahan dalam Mengerjakan Masalah Matematika.

Jenis kesalahan merupakan kesalahan yang berkaitan dengan objek

matematika yaitu konsep, operasi, dan prinsip, sedangkan penyebab kesalahan

yang dilakukan oleh siswa mengacu pada penyebab kesulitan siswa dalam belajar

matematika. Penyebab kesulitan siswa belajar matematika dapat dilihat dari faktor

kognitif dan faktor nonkognitif. Selanjutnya, faktor penyebab kesalahan dalam

penelitian ini ditinjau dari aspek kognitif siswa yaitu penguasaan siswa terhadap

objek matematika yang berkaitan dengan materi soal persamaan kuadrat.

Penyebab kesalahan siswa dapat ditelusuri melalui respon (jawaban) yang

diperoleh dari pemberian tes, kegiatan wawancara dan observasi.20

Menurut Subanji dan Mulyoto jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa

dalam menyelesaikan soal matematika antara lain sebagai berikut: 21

1) Kesalahan konsep Indikatornya adalah:

19Noor Qomarudin Malik, Analisis Kesalahan Siswa Kelas Vii Smp 4 Kudus Dalam
Menyelesaikan Soal Matematika Pada Pokok Bahasan Segiempat Dengan Panduan,( Jurusan
Matematika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang
2011).

20Ronald Manibuy, Mardiyana , Dewi Retno Sari Saputro, Analisis Kesalahan Siswa…,
Vol.2, No.9, hal 933-945.

21Nia Wahyu Damayanti, Sizillia Noranda Mayangsari dan Liza Tridiana Mahardhika,
Analisis Kesalahan Siswa...,Vol.4, No.1, November 2017)
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a) Kesalahan menentukan teorema atau rumus untuk menjawab suatu masalah.

b) Penggunaan teorema atau rumus oleh siswa tidak sesuai dengan kondisi

prasyarat berlakunya rumus tersebut atau tidak menuliskan teorema.

2) Kesalahan menggunakan data Indikatornya adalah:

a) Tidak menggunakan data yang seharusnya dipakai.

b) Kesalahan memasukkan data ke variabel.

c) Menambah data yang tidak diperlukan dalam menjawab suatu masalah.

3) Kesalahan interpretasi bahasa Indikatornya adalah:

a) Kesalahan dalam menyatakan bahasa sehari-hari dalam bahasa matematika.

b) Kesalahan menginterpretasikan simbol-simbol, grafik, dan tabel ke dalam

bahasa matematika.

4) Kesalahan teknis Indikatornya adalah:

a) Kesalahan perhitungan atau komputas.

b) Kesalahan memanipulasi operasi aljabar.

5) Kesalahan penarikan kesimpulan Indikatornya adalah:

a) Melakukan penyimpulan tanpa alasan pendukung yang benar.

b) Melakukan penyimpulan pernyataan yang tidak sesuai dengan penalaran

logis. mengatakan bahwa kesulitan merupakan penyebab terjadinya

kesalahan. Kesalahan ini harus diketahui guru, kesalahan dapat dilihat dari

hasil pekerjaan siswa dalam mengerjakan tes.
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Kiat menggambarkan tiga jenis kesalahan yang terjadi saat siswa belajar

matematika. Kesalahan tersebut meliputi:22

a) kesalahan struktural.

b) kesalahan perhitungan.

c) kesalahan eksekutif.

Berdasarkan uraian di atas mengenai kesalahan siswa dalam mempelajari

matematika, berkaitan dengan penelitian ini dapat ditinjau dari tiga hal yakni: 23

1) kesalahan dalam memahami konsep

2) kesalahan dalam memahami dan menerapkan prinsip,

3) kesalahan dalam melakukan prosedur.

Untuk menganalisis kesalahan siswa berdasarkan indikator kesalahan

Newman. Adapun indikator kesalahan Newman dapat dilihat pada Tabel berikut24

Tabel 2.1
Indikator Kesalahan Newman

NO Jenis Kesalahan Indikator

Kesalahan dalam a. Siswa salah dalam membaca
1 membaca soal (Reading istilah, simbol, kata-kata atau

error) informasi penting dalam soal.
2 Kesalahan dalam a. Siswa tidak mengetahui apa yang

memahami soal sebenarnya ditanyakan pada soal.
(Comprehension error) b. Kesalahan menangkap

22Badaruddin, Kadir,dan Mustamin Anggo, Analisis Kesalahan Dalam Menyelesaikan
Soal–Soal Operasi Hitung Pecahan Pada Siswa Kelas Vii Smp Negeri 10 Kendari , Jurnal
Penelitian Pendidikan Matematika Volume 4 No. 2 Mei  2016, h 44-45.

23Badaruddin, Kadir,dan Mustamin Anggo, Analisis Kesalahan Dalam…, Volume 4 No.2
h. 45.

24Dwi Oktaviana, Analisis Tipe Kesalahan Berdasarkan Teori Newman Dalam
Menyelesaikan Soal Cerita Pada Mata Kuliah Matematika Diskrit, ( Jurnal Pendidikan Sains &
Matematika, Vol.5 No.2; 2017) h. 25-26.
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informasi yang ada di soal
sehingga tidak dapat
menyelesaikan ke proses
selanjutnya

3 Kesalahan dalam a. Siswa gagal dalam mengubah ke
transformasi proses bentuk model matematika yang
(Transformation error) yang benar.

b. Siswa salah dalam menggunakan
operasi hitung untuk
menyelesaikan soal.

4 Kesalahan dalam a. Siswa salah dalam perhitungan
keterampilan Proses atau komputasi.
(Process Skill error) b. Siswa tidak melanjutkan

prosedur
5 Kesalahan dalam a. Siswa tidak dapat menuliskan

menuliskan jawaban jawaban akhir yang diminta soal.
akhir (Encoding error) b. Siswa tidak dapat menyimpulkan

jawaban sesuai kalimat
matematika.

c. Kesalahan karena kecerobohan
atau kurang cermat.

Siswa dalam menempuh pendidikan tidak lepas dari berbagai macam

kesulitan. Kesulitan tersebut mengakibatkan kesalahan. Menurut Noehi

Nasoetion yang dikutip oleh Tri Asih Trimartini, kesalahan siswa berdasarkan

kesalahan konsep, kesalahan prsedur, dan kesalahan komputasi. Dalam penelitian

ini kesalahan diartikan sebagai kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal

persamaan dan pertidaksamaan kuadrrat yang berupa kesalahan konsep, kesalahan

prosedur, dan kesalahan komputasi.

Langkah-Langkah Mengerjakan Soal

Langkah di depan telah disinggung bahwa salah satu kesulitan siswa

MTs/SMP dalam belajar matematika adalah mengerjakan Aritmetika Sosial

kemampuan siswa dalam mengerjakan soal Aritmetika Sosial sangat penting
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untuk menunjang pelajaran lain ataupun dalam kehidupan sehari-hari di

masyarakat. Oleh sebab itu, digunakan langkah-langkah yang tepat sehingga

memudahkan siswa dalam mengerjakan soal yang akan dikerjakannya. Langkah-

langkah yang digunakan untuk mengerjakan soal seperti yang telah diuraikan pada

bagian depan dibuat operasional sebagai berikut:

1) Memahami konsep, yaitu mengidentifikasi semua unsur yang ada dalam soal

dan menyajikan soal tersebut dalam bentuk yang lebih jelas. Langkah ini siswa

diharapkan dapat menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari

setiap soal tersebut.

2) Memahami langkah/prosedur, dalam menyelesaikan, suatu langkah yang salah

dapat menghasilkan suatu solusi yang benar. Langkah ini berkaitan dengan

urut-urutan dalam menyelesaikan masalah, langkah-langkah penyelesaian dan

penyimpulan.

3) Memahami ketrampilan komputasi, kebenaran perhitungan merupakan hal yang

menentukan kebenaran solusi dari permasalahan matematika.

Dalam menyelesaikan permasalahan matematika diperlukan suatu

keterampilan komputasi yaitu memeriksa atau mengecek jawaban soal dengan

langkah-langkah pengerjaan secara menyeluruh.25 Agar langkah-langkah tersebut

25Khannatul Fitriyani, Analisis Kesalahan Dalam Mengerjakan Soal Matematika Bentuk
Uraian Pada Pokok Bahasan Persamaan Dan Pertidaksamaan Kuadrat Kelas X  Semester 1 Sma
Negeri 1 Guntur, ( JURUSAN Matematika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Semarang 2009)
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lebih jelas akan digunakan contoh soal berikut mengetahui kesalahan siswa dalam

menyelesaikan masalah operasi bilangan bulat.26

Tabel 2.2
Contoh Kesalahan Siswa

NO Kesalahan siswa dalam menjawab soal Identifikasi Kesalahan siswa

1. -2 – (-4) + (-5) : (-5) = -6 + 1 Siswa salah dalam menentukan
= -7 Konsep pengurangan -2 – (-4)

dan -6 + 1. Sehingga kesalahn
siswa terletak pada konsep
pengurangan dan juga hasil
akhir.

2. -2 – (-4) + (-5) : (-5)  = 2 – (-1) Siswa salah dalam menentukan
= 3 hasil operasi hitung (-5) : (-5),

sehingga kesalahan siswa
terletak pada konsep dan
proses, walaupun jawan
akhirnya    benar.

3. -2 – (-4) + (-5) : (-5) = (-5) : (5) Siswa kurang teliti dalam
= 0 + (-2) menuliskan hasil operasi (-5) :
= (-2) + (-4) (-5), dan tanda operasi (lihat
= 6 baris terakhir). Selain itu siswa

salah dalam menentukan hasil
operasi hitung (-2) + (-4),
sehingga kesalahn siswa pada
konsep, proses dan dan hasil
akhir.

4. -2 – (-4) + (-5) : (-5) = -2 + (-1) Siswa salah dalam menentukan
= 1 hasil operasi hitung -2 – (-4),

(-5) : (-5), dan -2 + (-1),
sehingga kesalah siswa terletak
pada proses penyelesaian dan
hasil akhir.

5. -2 – (-4) + (-5) : (-5) = -2 + 4 – 5 : (-5) Siswa kurang teliti dalam
= -2 + 4 + -25 menuliskan hasil operasi
= 2 + -25 hitung (-5) : (-5) dan tanda

= -23 operasi hitung (baris kedua dan
ketiga). Selain itu siswa salah
(baris 2 ke baris 3), jika tanda

26Melisa Imelda, Edy Yusmin, Dede Suratman, Profil Kesalahan Siswa Dalam
Menyelesaikan Soal Operasi Hitung Campuran Bilangan Bulat Di Smp, Program Studi Pendidikan
Matematika FKIP Untan, 2013
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operasi hitung berubah,
seharusnya hasil operasi hitung
adalah bilangan bulat positif,
sehingga kesalahan siswa
terletak pada konsep, proses
dan jawaban hasil akhir salah.

6. -2 – (-4) + (-5) : (-5) = -2 + 4 + 5 : (-5) Siswa kurang teliti dalam
= -10 menuliskan operasi hitung

(5 : (-5)). Siswa salah dalam
menentukan hasil operasi
hitung, sehingga kesalahan
siswa terletak pada konsep,
proses, dan juga hasil akhir.

1. Kesalahan pemahaman konsep

Kesalahan yang dialami oleh siswa dalam penyelesaian soal yang terdapat

pada table di atas, tidak menuliskan Siswa salah konsep dan kurang teliti menulis

tanda operasi, yang terdapat pada kesalahn sisiwa pada poin ke kedua tiga dan

kelima Hal ini mungkin disebabkan siswa kurang memahami bagaimana tanda/

labang dari operasi yang  benar, yaitu seperti penjumlahan(+), pengurangan(-),

pembagian( ÷ ) dan juga perkalian (×) dan aturan dari tanda-tanda operasi.

2. Kesalahan langkah/prosedur

Pada kesalahan langkah dapat dilihat dari jawaban siswa, yaitu banyak

siswa yang tidak perhatikan tanda ( +, - , ÷ ,dan × ) terlebih dahulu menyelesaikan

tidak sesuai tanda yang terdapat pada tanda ini menyebabkan proses penyelesaian

pada siswa akan salah yaitu pada bentuk jawaban yang ke satu sampai ke enam.
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3. Kesalahan komputasi/hitungan

Contoh kesalahan komputasi/ hitung yang dilakukan oleh siswa yang

terdapat pada penyelesaian soal di atas dilihat pada tabel 2.2 terdapat kesalahan

ke satu, tiga, empat, lima dan enam

Adapun teori yang diperkenalkan oleh seorang guru di Australia yang

bernama Newman memiliki indikator jenis tipe kesahan27. Analisis kesalahan

matematis siswa yang diberikan sesuai dengan indikator kesalah matematis. Tes

ini kemudian dinilai dengan berdasarkan kesalahan siswa mengerjakan masalah

matematis. Berikut adalah kisi-kisi tes kesalahan siswa dalam menyelesaiakan

masalah matematis yang akan diuji cobakan dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah

ini:

Tabel 2.3

Kisi-Kisi Instrumen Kesalahan Siswa dalam Masalah Matematis

Indikator yang di ukur    Indikator kesalah siswa dalam menyelesaiaka

Masalah matematika

Kesalahan membaca a. Kesalahan membaca

b. Kesalahan dalam membaca kata- kata

Penting dalam pertanyaan.

c. Dapat membaca dengan benar akan tetapi

akan tetapi tidak bisa mengambil informasi

yang penting

Kesalahan pemahaman a. Tidak bisa menentukan apa yang diketahui

dan apa yang di tanyakan dari soal

b. Salah dalam menentukan apa yang di ketahui

27 Prakitipong N. & Nakamura, S, Analysis of Mathematics Perfomance of Grade Five
Students in Thailand Using Newman procedure( Jurnal of Internasional Coomperration in
Education, vol. 9, No. 1, 2006), h. 113.
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dan apa yang di tanyakan dari soal

c. Salah dalam menentukan apa yang di ketahui

dan apa yang ditanyakan dari soal

d. Tidak menggunakan informasi atau belum

menangkap informasi yang yerkandung dari

soal.

Kesalahan Transformasi a. Salah dalam menentukan langkah-langkah

penyelesaian dan langngkah-langkah mana

yang didahulukan dalam dalam penyelesaian

soal.

Kesalahan proses a. Salah dalam pengoperasikan perhitungan

penyelesaian dalam menyelesaikan soal

b. Salah dalam menentukan sistematika

penyelesaian soal matematika

c.  Salah dalam menentukan operasi hitung

dalam menyelesaikan soal

Kesalahan penentuan a. Salah dalam menentukan jawaban akhir

(jawaban akhir) ataupun tidak menentukan jawaban akhir

dari soal

b. Salah dalam menentukan kesimpulan

ataupun tidak menentukan kesimpulan dari

jawaban akhir soal.

Berdasarkan dari beberapa teori di atas peneliti mengambil teori dari

Newman, yang memiliki indikator jenis tipe kesalahan untuk menganalisis

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika yang dapat dilihat pada

tabel 2.3.
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4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar

Fakto-faktor yang mempengaruh belajar juga mampu mempengaruhi siswa
dalam menyelesaikan Masalah matematika yaitu sebagai berikut:

1. Faktor internal

Faktor yang berasal dari dalam diri siswa sendiri meliputi dua aspek yakni

aspek fisiologi (bersifat jasmaniah) dan aspek psikologi (bersifat rohaniah).

a) Aspek Fisiologis

Aspek fisiologi pada umumnya sangat berpengaruh terhadap kemampuan

belajar seseorang.28 Aspek fisiologis meliputi antara lain:29

1) Kematangan fisik, fisik yang sudah matang atau siap untuk belajar akan

mempermudah dan memperlancar proses belajar atau sebaliknya.

2) Keadaan indra, keadaan indra yang sehat atau normal, terutama

penglihatan dan pendengaran akan memperlancar dan mendukung proses

belajar atau sebaliknya.

3) Keadaan kesehatan, kondisi badan yang tidak sehat termasuk kecacatan

ataupun kelemahan, misalnya kurang gizi, sakit-sakitan, kurang vitamin,

gangguan bicara, atau cacat badan lain, akan menjadi kendala

danmenghambat proses belajar atau sebaliknya.

b) Aspek Psikologis

Belajar pada hakikatnya adalah proses psikologis. Oleh karena itu, semua

keadaan dan fungsi psikologis tentu saja mempengaruhi belajar seseorang. Itu

berarti belajar bukanlah berdiri sendiri terlepas dari faktor lain. Faktor psikologis

28 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 189.
29 Sunaryo, Psikologi untuk Keperawatan (Jakarta: EGC, 2004), h. 171.
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sebagai faktor dari dalam tentu saja merupakan hal yang utama dalam menentukan

intensitas belajar siswa.30 Aspek psikologis meliputi antara lain31:

1) Motivasi, belajar yang dilandasi motivasi yang kuat dan berasal dari

dalam diri individu akan memperlancar proses belajar atau

sebaliknya. Motivasi dirumuskan sebagai dorongan, baik diakibatkan

faktor dari dalam maupun luar, untuk mencapai tujuan tertentu guna

memenuhi atau memuaskan suatu kebutuhan.32 Kurangnya motivasi

siswa pada suatu pelajaran akan timbul kesulitan belajar.33

2) Emosi, emosi yang stabil, terkendali dan tidak emosional akan

mendukung proses belajar. Sebagai contoh mahasiswa yang IQ-nya

diatas rata-rata, tetapi emosinya labil sehingga menghadapi

permasalahan kecil mudah marah, mudah putus asa, tidak tekun

sehingga akan menghambat proses belajar atau sebaliknya.

3) Sikap, sikap negatif terhadap mata pelajaran, fasilitator, kondisi fisik,

dan dalam menerima pelajaran, dapat menghambat atau kendala

dalam proses belajar atau sebaliknya.

4) Minat, bahan pelajaran yang menarik minat akan mempermudah

individu untuk mempelajari dengan sebaik-baiknya atau sebaliknya.

5) Bakat, seseorang yang tidak berbakat pada bidang tertentu, apabila

memasuki jurusan atau mengikuti pelajaran yang tidak sesuai

30Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, h. 190.
31Sunaryo, Psikologi untuk Keperawatan, h. 171.
32Wahdania, dkk., “Pengaruh Efikasi Diri, Harga dan Motivasi Terhadap Hasil Belajar

Matematika Peserta Didik Kelas X SMA Negeri 1 Bulupoddo Kab. Sinjai”, Jurnal Matematika
dan Pembelajaran 5, no. 1 (2017):  h. 69.

33Nurhayati, “Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Belawa Kab.
Wajo (Perspektif Teori ARCS)”, Lentera Pendidikan 17, no. 2 (2014): h. 272-280.
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bakatnya akan menimbulkan hambatan dalam proses belajar atau

sebaliknya.

6) Kreativitas, individu yang memiliki kreativitas ada usaha untuk

memperbaiki kegagalan sehingga akan merasa aman bila menghadapi

pelajaran.

2. Faktor Eksternal

Faktor Sosial, yaitu faktor manusia yang berada di luar diri siswa yang

sedang belajar yaitu:34

1) Orang tua

Orang tua yang mampu mendidik dengan baik, mampu

berkomunikasi dengan baik, penuh perhatian terhadap anak, tahu

kebutuhan. dan kesulitan yang dihadapi anak, dan mampu

menciptakan hubungan baik dengan anak-anaknya, akan

berpengaruh besar terhadap keberhasilan belajar anak tersebut atau

sebaliknya. Kemampuan pola asuh orang tua dapat dianggap

sebagai modal sosial yang penting bagi perkembangan manusia

dan penyelesaian krisi sosial yang terjadi.35

2) Manusia yang hadir

Manusia yang hadir pada saat seseorang sedang belajar

dapat mengganggu proses belajar, misalnya: suasana rumah yang

34Sunaryo, Psikologi untuk Keperawatan, h. 172.
35Wahyuni Ismail, “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Prestasi Akademik

Mahasiswa (Studi Pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar Tahun
Akademik 2014/2015)”, Lentera Pendidikan 20, no. 1(2017): h. 54-69.
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gaduh, sekitar kelas banyak anak bermain, atau suasana di sekitar

ruang kelas yang berisik.

3) Bukan manusia yang hadir, dapat berupa film, video, VCD, atau

kaset yang diputar sehingga dapat mengganggu individu yang

sedang belajar.

B. Hasil Penelitian yang Releven

Dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan di beberapa jenjang yang

berbeda, adapun penelitian relevan yang peneliti temukan berkaitan dengan

analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan masalah Matematika yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Miftha Huljannah (2015) ” Analisis

Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Persamaan dan Identitas

Trigonometri Berdasarkan Kriteria Watson di Kelas X SMA Al-Azhar

Palu”, bahwa jenis-jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal

persamaan adalah subjek yang berkemampuan tinggi melakukan kesalahan

prosedur tidak tepat dan masalah hirarki keterampilan. Subjek yang

berkemampuan sedang melakukan kesalahan prosedur tidak tepat, kesalahan

data hilang, kesalahan manipulasi, dan kesalahan masalah hirarki.

Kesalahan yang dilakukan oleh subjek berkemampuan rendah dalam

menyelesaikan soal persamaan trigonometri adalah kesalahan kategori lain
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yaitu tidak diberikan jawaban. Yang disebabkan oleh kurang keterampilan

yang dimiliki oleh siswa.36

Peneliti Miftha Huljannah memiliki persamaan dengan penelian yang

peneliti lakukan, yaitu Menganalisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan

masalah matematika. Namun masalah yang dianalisis hanya pada materi

persamaan dan identitas trigonometri berdasarkan kriteria Watson, jenjang

pendidikan di kelas X SMA Al-Azhar tahun 2015. Sedangkan penilitian ini

menganalisi pada meteri Aritmetika sosial kelas VII MTsN 1 Konawe

Selatan tahun2019.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wildana (2016)” Analisis Kesalahan Peserta

Didik dalam Menjawab Soal Program Linear Kelas XII IPA MAN 1

Makassar”, ahwa jenis kesalahan yang dilakukan dalam menjawab soal

program linear yaitu tipe kesalahan prinsip dan tipe kesalahan operasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesalahan siswa dalam menjawab soal

program linear berasal dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal.

Faktor internal yakni minat, motivasi dan bakat. Sedangkan faktor eksternal

yaitu guru yang membuat siswa merasa tegang dan segan untuk bertanya.37

Penelitian Wildana Memiliki persamaan dengan peneliti yang peneliti

lakukan yaitu, Menganalisis kesaahan sisiwa dalam menyelesaikan masalah

matematika. Namun masalah yang dianalisis hanya pada materi Program

Linear, jenjang pendidikan Kelas XII IPA di MAN 1 Makassar dan tahun

36Miftha Huljannah, “Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Persamaan
dan Identitas Trigonometri Berdasarkan Kriteria Watson di Kelas X SMA Al-Azhar Palu”, Artikel
(Pendidikan Matematika Universitas Tadulako, 2015), h. 12.

37Wildana, dkk., “Analisis Kesalahan Peserta Didik dalam Menjawab Soal Program
Linear Kelas XII IPA MAN 1 Makassar”, (2016), h. 7.
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penelitian 2016. Sedangkan penilitian ini menganalisi pada meteri

Aritmetika sosial kelas VII MTsN 1 Konawe Selatan tahun2019.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Effandi Zakaria (2010)  “Analysis of

Students’ Error in Learning of Quadratic Equations”, International

Education Studies 3, no. 3” bahwa kesalahan yang sering dilakukan yaitu

kesalahan transformasi dan kesalahan proses keterampilan. Analisis masing-

masing siswa akan memungkinkan guru untuk merencanakan pengajaran

mereka secara efektif dan bermakna. Berdasarkan hasil analisis, guru akan

mengidentifikasi akar permasalahan dalam pembelajaran siswa.38

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tristian Febriana (2014) “Analisis

Kesalahan Siswa Berdasarkan Kategori Kesalahan Watson Dalam

Menyelesaikan Soal-soal Himpunan di Kelas VII D SMP Negeri 11

Jember”, bahwa kesalahan yang paling sering dilakukan siswa yaitu

kesalahan hirarki keterampilan sebesar 35.79%  yang disebabkan oleh siswa

kurang teliti dalam melakukan perhitungan, kesalahan kesimpulan hilang

sebesar 31.05% yang disebabkan oleh siswa kurang memahami pertanyaan

yang ada dalam soal, dan kesalahan manipulasi tidak langsung sebesar

25.79% yang disebabkan oleh siswa bingung dalam menggunakan alasan

untuk menyelesaikan soal.39

Peneliti Tristian Febriana memiliki persamaan dengan penelitian yang

peneliti lakukan yaitu, menganalisi kesalahan siswa dalam menyelesaikan

38Effandi Zakaria, “Analysis of Students’ Error in Learning of Quadratic Equations”,
International Education Studies 3, no. 3 (2010): h. 4.

39Tristian Febriana Nilasari, dkk., “Analisis Kesalahan Siswa Berdasarkan Kategori
Kesalahan Watson Dalam Menyelesaikan Soal-soal Himpunan di Kelas VII D SMP Negeri 11
Jember”, (2014) h.5.
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masalah matematika. Namun masalah yang dianalisis hanya pada materi

himpunan berdasarkan Kategori Kesalahan Watson, Kelas VII D SMP

Negeri 11 Jember, pada tahun 2014. Sedangkan penilitian ini menganalisi

pada meteri Aritmetika sosial kelas VII MTsN 1 Konawe Selatan

tahun2019.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniya Ayu Winarsih (2015)“Analisis

Kesalahan Siswa Berdasarkan Kategori Kesalahan Menurut Watson dalam

Menyelesaikan Permasalahan Pengolahan Data Siswa Kelas VI SDN

Baletbaru 02 Sukowono Jember”, bahwa berdasarkan jenis kesalahan yang

paling menonjol adalah kesalahan data hilang (od) sebesar 50%, kesalahan

prosedur tidak tepat (ip) sebesar 28.79%, dan kesalahan kesimpulan hilang

(oc) sebesar 20.20% yang disebabkan oleh siswa kurang lengkap dalam

memasukkan data, kurang teliti ketika memasukkan data, dan kurang teliti

dalam membaca perintah soal.40

Peneliti Kurniya Ayu Winarsih memiliki persamaan dengan penelian

yang peneliti lakukan, yaitu Menganalisis kesalahan siswa dalam

menyelesaikan masalah matematika. Namun masalah yang dianalisis hanya

pada permasalahan pengolahan data hilang Berdasarkan Kategori Kesalahan

Menurut Watson, Kelas VI SDN Baletbaru 02 Sukowono Jember pada

tahun 2015. penilitian ini menganalisi pada meteri Aritmetika sosial kelas

VII MTsN 1 Konawe Selatan tahun2019.

40Kurniya Ayu Winarsih, dkk., “Analisis Kesalahan Siswa Berdasarkan Kategori
Kesalahan Menurut Watson dalam Menyelesaikan Permasalahan Pengolahan Data Siswa Kelas
VI SDN Baletbaru 02 Sukowono Jember Tahun Pelajaran 2014/2015”, h. 4.
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6. Penelitian yang dilakukan oleh Danang Lipianto (2013) “Analisis

Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal yang Berhubungan dengan

Persegi dan Persegi Panjang Berdasarkan Taksonomi Solo Plus pada Kelas

VII”, bahwa jenis kesalahan yang dilakukan siswa yaitu kesalahan

menuliskan apa yang ditanyakan dan kesalahan menuliskan jawaban akhir.

Disebabkan oleh kurangnya konsep terhadap persegi dan persegi panjang,

ketidakmengertian siswa terhadap prinsip-prinsip dan siswa tidak dapat

menyelesaikan operasi dengan benar.41

Peneliti Danang Lipianto memiliki persamaan dengan penelian yang

peneliti lakukan, yaitu Menganalisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan

masalah matematika pada kelas VII. Namun masalah yang dianalisis hanya

pada materi Persegi dan Persegi Panjang Berdasarkan Taksonomi Solo Plus,

pada tahun 2013. Sedangkan penilitian ini menganalisi pada meteri

Aritmetika soaial kelas VII MTsN 1 Konawe Selatan tahun2019.

Berdasarkan pendapat tersebut penelitian terkait analisis kesalahan

sangatlah penting dan harus terus dikembangkan agar para pengajar mengetahui

kesalahan apa saja yang dilakukan oleh siswanya sehingga pengajar dapat

megidentifikasi dan meninjau kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa yang

pada akhirnya dalam proses pembelajaran pengajar dapat memilih strategi yang

tepat agar siswa tidak melakukan kesalahan lagi.42

41Danang Lipianto dan Mega Teguh Budiarto, “Analisis Kesalahan Siswa Dalam
Menyelesaikan Soal yang Berhubungan dengan Persegi dan Persegi Panjang Berdasarkan
Taksonomi Solo Plus pada Kelas VII”,  Jurnal MATHEdunesa 2, no. 1 (2013): h. 7.

42Listia Rahmania, dan  Ana Rahmawati, Analisis Kesalahan Siswa…, Vol. 1 No. 2,
h.166.
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