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BAB II 

KAJIAN  PUSTAKA 

 

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1 Hakikat Pembelajaran Matematika 

 Matematika adalah pelajaran yang berhubungan dengan kehidupan sehari-

hari, bahkan matematika sangat erat dengan pembelajaran ilmu lain. Salah satu 

kemampuan yang harus dikuasai siswa yaitu kemampuan pemecahan masalah 

matematis, karena setiap manusia selalu menemui masalah dalam kehidupannya (Al 

Ayyubi & Bernard, 2018) 

 Pembelajaran matematika adalah suatu proses atau kegiatan guru mata 

pelajaran matematika dalam mengajarkan matematika kepada siswa yang 

didalamnya terdapat upaya guru untuk memberikan pelayanan terhadap 

kemampuan, potensi, minat, bakat dan kebutuhan siswa tentang matematika. Tujuan 

pembelajaran matematika antara lain adalah agar siswa mampu menghadapi 

perubahan keadaan di dunia yang selalu berkembang, melalui latihan bertindak atas 

dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur, dan efektif   

(Sularningsih & Widodo, 2013). 

 Ada beberapa indikator dalam pemecahan masalah. Sumarmo (Ulvah & 

Afriansyah, 2016) mengemukakan bahwa indikator pemecahan masalah tersebut 

adalah sebagai berikut:  
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a) Mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, yang ditanyakan, dan kecukupan 

unsur yang diperlukan. 

b) Merumuskan masalah matematik atau menyusun model matematik 

c)  Menerapkan strategi untuk menyelesaikan berbagai masalah (sejenis masalah 

baru) dalam atau diluar matematika. 

d) Menjelaskan atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan awal 

e)  Menggunakan matematik secara bermakna. 

              Kemampuan memecahkan masalah menurut BSNP (Mawaddah & 

Anisah, 2015) yakni meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model 

matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. 

Kemampuan pemecahan masalah matematis adalah suatu kemampuan dalam usaha 

mencari jalan keluar untuk menemukan solusi dengan memperhatikan langkah-

langkah penyelesaian ( Ruswati & Senjawati, 2018). 

               Menurut Kesumawati (Mawaddah & Anisah, 2015) indikator 

kemampuan pemecahan masalah matematis adalah sebagai berikut: 

1.  Menunjukkan pemahaman masalah, meliputi kemampuan mengidentifikasi    

unsur-unsur yang diketahui, ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan 

2.   Mampu membuat atau menyusun model matematika, meliputi kemampuan 

merumuskan masalah situasi sehari-hari dalam matematika 

3. Memilih dan mengembangkan strategi pemecahan masalah, meliputi 

kemampuan memunculkan berbagai kemungkinan atau alternatif cara 
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penyelesaian rumus-rumus atau pengetahuan mana yang dapat digunakan dalam 

pemecahan masalah tersebut. 

4. Mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh,  

meliputi kemampuan mengidentifikasi kesalahan-kesalahan perhitungan, 

kesalahan penggunaan rumus, memeriksa kecocokan antara yang telah 

ditemukan dengan apa yang ditanyakan, dan dapat menjelaskan kebenaran 

jawaban tersebut. 

    Menurut pendapat Ulvah & Afriansyah (2016)  siswa yang terlibat aktif 

dalam proses pembelajaran memiliki kemampuan pemecahan masalah yang lebih 

baik daripada siswa yang tidak terlibat dalam pembelajaran. Melalui aktivitas 

pembelajaran yang baik siswa tidak akan merasa jenuh dalam belajar, sehingga 

kemampuan pemecahan masalah siswapun berkembang. Melalui pemecahan 

masalah diharapkan siswa mampu menemukan konsep matematika yang dipelajari 

(Hendriana & Sumarmo, 2014). Memecahkan masalah dapat dipandang sebagai 

proses dimana siswa menemukan kombinasi aturan-aturan yang telah dipelajarinya 

lebih dahulu yang digunakan untuk memecahkan masalah yang baru. Akan tetapi 

memecahkan masalah tidak hanya sekedar merapkan aturan-aturan yang diketahui, 

akan tetapi juga menghasilkan pelajaran baru (Fitria, 2018). 

2.1.2 Analisis Kesalahan Menyelesaikan Soal Matematika 

            Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud analisis adalah 

penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui 
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keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb). Kesalahan 

merupakan bentuk penyimpangan. “An error is a deviation from accuracy on cor 

rectness “ yang berarti bahwa kesalahan merupakan penyimpangan dari hal yang 

sudah diketahui kebenarannya. Dalam proses pembelajaran matematika kesalahan 

sering terjadi ketika siswa menyelesaikan soal matematika tertentu (Dewi, 2014). 

     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 (Damayanti, dkk. 2017). 

     Kesalahan yang sering dilakukan adalah kesalahan fakta, dimana siswa 

melakukan kesalahan dalam mengubah permasalahan ke dalam model matematika. 

Kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita menjadi salah satu pentunjuk 

untuk mengetahui sejauh mana siswa mengetahui konsep dasar matematika. 

Kesalahan tersebut tidak hanya terjadi secara kebetulan saja, tetapi seringkali 

kesalahan yang sama terjadi secara terus menerus dari tingkat dasar sampai dengan 

tingkat yang lebih tinggi (Fitriatien, 2018). 

    Hidayat & Sariningsih, 2018  mengatakan bahwa Setiap manusia memiliki 

kemampuan yang berbeda-beda dalam mengatasi suatu permasalahan. Kemampuan 



14 

 

untuk memberikan ide yang bersifat solutif diperlukan dalam kehidupan 

ini.Kemampuan siswa dalam memecahkan permasalahan harus dimiliki agar 

mampu mengatasi persoalan yang berkaitan dengan materi sekolah atau dalam 

kehidupan sehari-hari. (Putra, dkk., 2018) mengemukakan siswa kadang merasa 

malas memecahkan masalah karena hal tersebut disebabkan kurangnya pengetahuan 

yang mereka miliki untuk menyelesaikan masalah. 

           Newman (1977)  mengklasifikasi jenis-jenis kesalahan yang dilakukan 

siswa dalam menyelsaikan soal pemecahan masalah, yaitu kesalahan membaca 

(reading error) terjadi pada saat siswa tidak dapat memahami kata kunci atau 

symbol yang ada dalam masalah, kesalahan pemahaman (comprehension error) 

terjadi ketika siswa mampu membaca informasi pada masalah tetapi siswa tidak 

dapat memahami maksud dari pertanyaan, kesalahan transformasi (transformation 

error) terjadi pada saat siswa telah mampu memahami masalah tetapi tidak dapat 

mengidentifikasi stretegi untuk menyelesaikan masalah, kesalahan keterampilan 

proses (process skill error) terjadi ketika siswa telah mampu mengidentifikasi 

strategi yang digunakan akan tetapi tidak memahami cara menggunakan strategi 

tersebut, dan kesalahan penyimpulan (encoding error) terjadi pada saat  siswa tidak 

dapat mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi untuk menyelesaikan masalah 

(Nuryana & Rosyana, 2019). 

           Menurut Zulfah (2017) gejala - gejala   yang   berkaitan  dengan  

rendahnya  kemampuan  pemecahan masalah matematis diantaranya:    
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a)  Sebagian  besar  siswa  tidak  bisa  mengerjakan  soal  yang  berbeda  dari 

contoh  soal  yang diberikan guru.  

b)  Sebagian besar siswa tidak bisa memahami soal yang berbentuk soal cerita 

dengan baik. 

c) Sebagian   besar   siswa   tidak   bisa menyelesaikan   soal-soal   aplikasi   atau   

soal-soal pemecahan masalah. 

d) Siswa menjawab soal tanpa menggunakan langkah-langkah umum pemecahan 

masalah. 

2.1.3 Materi Barisan dan Deret 

a)   Barisan Aritmatika 

  Suatu barisan dengan suku ke-n dinyatakan dalam bentuk nU , yaitu: 

nUUUU ,...,, 321  disebut dengan barisan aritmatika apabila memenuhi syarat 

konstan...
12312 =−==−=−
−nn UUUUUU . Nilai konstan ini disebut beda 

dari barisan tersebut dan dilambangkan dengan huruf b. 1−−= nn UUb
 
dengan 

n ϵ bilangan asli. 

  Misalnya suku pertama dari barisan aritmatika dilambangkan dengan a 

dan bedanya b, maka suku-suku barisan aritmatika dapat dinyatakan dalam 

bentuk : a, a + b, a + 2b,…a + (n-1)b 

  Berdasarkan keteraturan diatas maka suku ke-n dari barisan aritmatika 

tersebut dirumuskan dengan Un = a + (n-1)b 
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b) Deret Aritmatika 

   Jika nUUUU ,...,,, 321  merupakan suku-suku dari barisan aritmatika 

dengan Un = a + (n-1)b, maka penjumlahan dari masing-masing suku atau 

ditulis dalam bentuk U1 + U2 +U3,…+Un disebut dengan deret aritmatika dan 

dilambangkan dengan Sn. 

   Jumlah n suku pertama dari barisan aritmatika dirumuskan dengan 

).)1(2(
2

bna
n

Sn −+=

 

c) Barisan Geometri  

   Suatu barisan dari suku ke-n adalah Un yaitu: nUUUU ,...,, 321 disebut 

suatu barisan geometri apabila memenuhi syarat bahwa: 

12

3

1

2

−
==

n

n

U

U

U

U

U

U
= konstan. 

   Nilai konnstan inilah yang disebut pembanding atau rasio (r). 

1−
=

n

n

U

U
r  dengan n ϵ bilangan asli. 

   Misalnya suku pertama barisan geometri dilambangkan dengan a dan 

rasionya r, maka barisan geometri tersebut dapat dituliskan sebagai berikut: 

nUUUU ,...,, 321 atau 
132 ,...,,,, −narararara  

   Berdasarkan pola barisan di atas, suku ke nmdari barisan geometri 

dapat dirumuskan Un=ar
n-1

. 
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d) Deret Geometri 

      Jika nUUUU ,...,, 321  merupakan suku-suku barisan geometri dengan 

Un=ar
n-1

, a suku pertama dan r adalah rasio, jumlah dari masing-masing suku 

yang ditulis dalam bentuk U1 + U2 +U3,…+Un disebut deret geometri. 

  Rumus jumlah n suku pertama dari barisan geometri dengan suku pertama 

dan rasio r adalah: 

).)1(2(
2

bna
n

Sn −+=

 

2.1.4 Jenis – Jenis Kesalahan Dalam Mengerjakan Soal 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 factor 

kognitif dan faktor nonkognitif. Selanjutnya, faktor penyebab kesa lahan 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 (Manibuy & Mardiyana, 2014). 

Sedangkan (Fitriyah, dkk. 2020) mengkategorikan jenis kesalahan menjadi 4 yaitu: 

kesalahan fakta, konsep, operasi dan prinsip. 
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  Menurut Subanji dan Mulyoto jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa 

dalam menyelesaikan soal matematika (Damayanti, dkk. 2017) antara lain sebagai 

berikut: 

a) Kesalahan konsep Indikatornya adalah: 

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. 

b) 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. 

c)  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. 

d) Kesalahan teknis Indikatornya adalah: 

a.  Kesalahan perhitungan atau komputas. 

b. Kesalahan memanipulasi operasi aljabar. 

e)  Kesalahan penarikan kesimpulan Indikatornya adalah: 

a.  Melakukan penyimpulan tanpa alasan pendukung yang benar. 
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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. 

              Pada penelitian ini digunakan prosedur Newman untuk menganalisis 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika. Metode analisis kesalahan 

Newman diperkenalkan pertama kali pada tahun 1977 oleh Anne Newman, seorang 

guru bidang studi matematika di Australia. Dalam metode ini, dia menyarankan lima 

kegiatan yang spesifik sebagai suatu yang sangat krusial untuk membantu 

menemukan dimana kealahan yang terjadi pada pekerjaan siswa ketika 

menyelesaikan suatu masalah berbentuk soal cerita. Paraktipong dan Nakamura 

dalam Rindyana & Chandra (2015) membagi lima tahapan analisis kesalahan 

newman menjadi dua kelompok kendala yang dialami siswa dalam menyelesaikan 

masalah. Kendala pertama adalah masalah dalam kelancaran linguistic dan 

pemahaman konseptual yang sesuai dengan tingkat membaca sederhana dan 

memahami makna masalah. Kendala ini dikaitkan dengan tahapan membaca dan 

memahami makna suatu permasalahan. Dan kendala kedua adalah masalah dalam 

pengolahan matematika yang terdiri dari treansformasi, ketrampilan proses dan 

penyimpulan jawaban (Ruswati, dkk. 2018) 
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     Analisis berdasarkan prosedur Newman ini lebih tepat menunjukkan jenis 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal  matematika, karena di dalamnya terdapat 

langkah-langkah terperinci untuk menelusur jenis kesulitan siswa. Untuk 

menganalisis kesalahan siswa berdasarkan indikator kesalahan Newman. Adapun 

indikator kesalahan Newman (Oktaviana, 2017), dapat dilihat pada Tabel berikut : 

Tabel 2.1 Indikator Kesalahan Newman 

No Jenis Kesalahan Indikator 

1. 1.  Kesalahan dalam 

membaca soal 

(Reading error) 

Siswa salah dalam membaca istilah, symbol, 

kata-kata atau informasi penting dalam soal. 

 

2. 2.  Kesalahan dalam 

memahami soal  

(comprehension 

error) 

a. siswa tidak mengetahui apa yang 

sebenarnya ditanyakan pada soal. 

b. Kesalahan menangkap informasi yang ada 

di soal sehingga tidak dapat menyelesaikan 

ke proses selanjutnya. 

3. 3.  Kesalahan dalam 

transformasi proses 

(Transformasi 

error) 

a. Siswa gagal dalam memgubah ke bentuk 

model matematika yang benar.  

b. Siswa salah dalam menggunakan operasi 

hitung dalam meyelesaikan soal. 

c. Siswa salah menentukan rumus yang 

digunakan dalam langkah-langkah 

penyelesaian soal. 

4. 4.  Kesalahan dalam 

keterampilan 

proses (proses skill 

error) 

a. Siswa  salah dalam perhitungan atau 

komputasi.  

b. Siswa tidak menuliskan rumus dengan tepat 

c. Siswa tidak melanjutkan prosedur 

penyelesaian (macet). 

5. 5.  Kesalahan dalam 

menuliskan 

jawaban akhir 

(encoding akhir) 

a. Siswa tidak dapat menuliskan jawaban akhir 

yang diminta soal. 

b. Siswa tidak dapat menyimpulkan jawaban 

sesuai kalimat matematika. 

c. Kesalahan karena kecorobohan atau kurang 

cermat. 

 

   Sumber Junaedi dkk, et al (2015)      
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Dalam menyelesaikan permasalahan matematika diperlukan suatu 

keterampilan komputasi yaitu memeriksa atau mengecek jawaban soal dengan 

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

lebih jelas akan digunakan salah satu contoh soal berikut mengetahui kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan masalah operasi bilangan bulat (Imelda, dkk., 2013). 

Tabel 2.2 Contoh Kesalahan Siswa 

No

. 

Kesalahan siswa dalam 

 menjawab soal 

Identifikasi Kesalahan 

siswa 

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

menentukan Konsep 

pengurangan -2 – (-4)  

dan -6 + 1. Sehingga 

kesalahn siswa terletak 

pada konsep 

pengurangan dan juga 

hasil akhir. 

 

2. 2.  -2 – (-4) + (-5) : (-5)  = 2 – (-1) 

                                  = 3 

 

Siswa salah dalam 

menentukan hasil operasi 

hitung (-5) : (-5), 

sehingga kesalahan siswa 

terletak pada konsep dan 

proses, walaupun jawan 

akhirnya    benar. 

3. 3.  -2 – (-4) + (-5) : (-5) = (-5) : (5)  

                                 = 0 + (-2) 

                                 = (-2) + (-4)  

                                 = 6 

Siswa kurang teliti dalam 

menuliskan hasil operasi 

(-5) : (5) (-5), dan tanda 

operasi (lihat baris 

terakhir). Selain itu siswa 

salah dalam menentukan 

hasil operasi hitung (-2) 

+ (-4), sehingga 

kesalahan siswa pada 

konsep, proses dan dan 

hasil akhir. 
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4. 4.  -2 – (-4) + (-5) : (-5) = -2 + (-1) 

                                = 1  

Siswa salah dalam 

menentukan hasil operasi 

hitung -2 – (-4), (-5) :(-

5), dan -2 + (-1), 

sehingga kesalah siswa 

terletak pada proses 

penyelesaian dan hasil 

akhir. 

 

5. 5.   -2 + 4 – 5 : (-5)            = -2 + 4 + -25  

                                                              = 2 + -25 

                                        = -23 

Siswa kurang teliti dalam 

menuliskan hasil operasi 

hitung (-5) : (-5) dan 

tanda operasi hitung 

(baris kedua dan ketiga). 

Selain itu siswa salah 

(baris 2 ke baris 3), jika 

tanda operasi hitung 

berubah, seharusnya hasil 

operasi hitung adalah 

bilangan bulat positif, 

sehingga kesalahan siswa 

terletak pada konsep, 

proses dan jawaban hasil 

akhir salah. 

 

6. 5.  -2 – (-4) + (-5) : (-5) = -2 + 4 + 5 : (-5)  

                                = -10 

Siswa kurang teliti dalam  

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 
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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. 

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 kesahan. 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 dibawah ini: 
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Tabel 2.3 Kisi-Kisi Instrumen Kesalahan Siswa dalam Masalah Matematis 

  

Indikator yang di ukur 
Indikator kesalahan siswa dalam 

menyelesaiakan 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 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 terkandung dari 

soal. 

 

Kesalahan Transformasi 

Salah dalam menentukan langkah-langkah 

penyelesaian dan langngkah-langkah mana 

yang didahulukan dalam dalam penyelesaian 

soal. 

 

Kesalahan proses 

penyelesaian 

a. Salah dalam pengoperasikan perhitungan 

dalam menyelesaikan soal. 

b. Salah dalam menentukan sistematika 

penyelesaian soal matematika. 

c. Salah dalam menentukan operasi hitung 

dalam menyelesaikan soal. 

 

Kesalahan penentuan  

jawaban akhir 

a. Salah dalam menentukan jawaban akhir 

ataupun tidak menentukan jawaban akhir 

dari soal. 

b. Salah dalam menentukan kesimpulan 

ataupun tidak menentukan kesimpulan dari 

jawaban akhir soal. 
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 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. 

2.1.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

   Sumber kesalahan dalam matematika adalah miskonsepsi, meskipun ada 

sumber lain yang menyebabkan terjadinya kesalahan seperti kecerobohan atau 

penggunaan bahasa yang menyesatkan (Herutomo dan Saputro, 2014). Sedangkan 

menurut Nurussafa’at, dkk (2016) penyebab kesalahan dalam mengerjakan soal 

matematika dikarenakan siswa mengalami kesalahan konsep dalam belajar terutama 

dalam memahami soal, siswa kurang teliti dalam pekerjaannya, dan kebanyakan 

siswa berhenti mengerjakan setelah selesai menyelesaikan kalimat matematikanya.  

   Sejalan dengan pendapat  para  ahli  di atas  dapat  menyimpulkan  bahwa 

faktor-faktor penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika 

adalah siswa tidak paham konsep-konsep sederhana, tidak memahami maksud soal 

dan tidak bisa menerjemahkan soal  ke dalam kalimat matematika  merupakan 

faktor penyebab dari kesalahan konsep. Sedangkan penyebab siswa tidak cermat 

dalam berhitung, siswa melakukan kecerobohan dan tidak menulis angka 

merupakan kesalahan prosedur (Lestari, dkk. 2016). 
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Menurut Slemeto (Ulifa & Effendy 2014), faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi siswa dalam belajar ada dua faktor, antara lain faktor internal dan 

faktor eksternal. 

1. Faktor internal, yaitu kurangnya bakat khusus untuk situasi belajar tertentu. 

Sebagai halnya intelegensi, bakat juga merupkan wadah utnuk mencapai hasil 

belajar tertentu, kurangnya kemampuan dasar yang dimiliki oleh peserta didik 

mengalami kesalahan dan kesulitan dalam belajar dan faktor jasmaniah tidak 

mendukung kegiatan belajar. 

2. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar lingkungan sosial yang 

mempengaruhi belajar siswa ini dapat dibedakan menjadi 3 yaitu : 

a) Lingkungan sosial siswa di rumah yang meliputi seluruh anggota keluarga 

b) Lingkungan sosial siswa di sekolah yaitu ; teman sebaya, teman lain kelas, guru 

serta karyawan lainnya. 

c) Lingkungan social dalam masyarakat yang terdiri atas seluruh anggota 

masyarakat.  

Faktor-faktor penyebab kesalahan siswa menurut Natawidjaja yaitu : 

1. Faktor internal yang meliputi intelegensi, kurangnya bakat khusus, kurangnya 

motivasi, situasi pribadi (emosi), factor jasmaniyah, factor bawaan sperti buta 

warna. 
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2. Faktor  eksternal yang meliputi factor lingkungan sekolah seperti sikap guru dan 

cara mengajar, situasi dalam keluarga seperti sikap orang tua, lingkungan 

Suwarto (2013). 

        Menurut Ischak dan Warji (Andriani, 2019) faktor-faktor yang dapat 

menimbulkan kesalahan siswa dalam matematika, yaitu:  

1. Faktor-faktor internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu 

sendiri baik yang bersifat biologis maupun yang bersifat psikologis misalnya 

kecerdasan, kelemahan fisik, sikap dan kebiasaan yang salah dalam mempelajari 

bahan pelajaran tertentu. 

2.  Faktor-faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri siswa itu 

sendiri, berupa lingkungan, baik yang berupa lingkungan alam misalnya tempat 

belajar, suasana, cuaca, penerangan, dan sebagainya, maupun yang berupa 

lingkungan sosial yaitu yang berhubungan dengan pergaulan manusia. Dari 

kedua faktor tersebut telihat bahwa kesalahan itu terjadi diakibatkan salah 

satunya oleh faktor yang berasal dari siswa itu sendiri, terutama dari sikap dan 

kebiasaan yang salah dalam mempelajari bahan pelajaran tertentu sehingga 

dalam menyelesaikan soal siswa dapat melakukan berbagai jenis kesalahan 

tertentu . 
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2.2   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 soal matematika yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh veronica zebua, dkk  (2020) “Analisis 

Kesalahansiswa Dalam Menyelesaikan Soal Barisan Dan Deret Ditinjau Dari 

Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis” Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa dalam menyelesaikan soal barisan dan deret siswa paling banyak 

melakukan kesalahan penarikan kesimpulan. Faktor yang menyebabkan siswa 

melakukan kesalahan tersebut adalah kurangnya kesiapan siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran, kurangnya konsentrasi dalam mengerjakan soal, 

kurang teliti, lupa dengan rumus dan kurangnya pemahaman siswa pada materi 

barisan dan deret. 

2. Peneltian yang dilakukan oleh Ratu Syifa Fauziyah (2020) “Analisis Kesalahan 

Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita Program Linear Berdasarkan Prosedur 

Polya” bahwa persentase kesalahan siswa kelas XI IPS SMA Negeri 5 Kota 

Serang dalam menyelesaikan soal cerita Program Linear berdasarkan prosedur 

Polya yaitu Kesalahan memahami masalah soal cerita Program Linear sebesar 

11,35% dengan kategori sangat rendah; Kesalahan membuat perencanaan 

sebesar 21,28% dengan kategori rendah; Kesalahan melaksanakan perencanaan 
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sebesar 29,79% dengan kategori rendah; Kesalahan mengecek kembali sebesar 

37,59% dengan kategori rendah; Kesalahan paling banyak dilakukan siswa 

terletak pada kesalahan mengecek kembali sebesar 37,59%. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ihda Mutimmatul Fitriyah (2020) “Analisis 

Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita Koordinat Cartesius 

Menurut Teori Kastolan” bahwa siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

koordinat cartesius yaitu siswa melakukan kesalahan konseptual merupakan 

kesalahan yang paling banyak dilakukan yaitu sebanyak 12 jawaban atau 54,5%. 

Sisanya 6 jawaban atau 27,3% kesalahan prosedur dan 4 jawaban atau 18,2% 

kesalahan hitung. Pada kesalahan konseptual subjek dengan berkemampuan 

matematika tinggi, sedang dan rendah, salah dalam menentukan rumus, teorema 

atau definisi. Untuk menjawab suatu masalah, kesalahan penggunaan rumus dan 

teorema atau definisi yang tidak sesuai. Pada kesalahan hitung subjek 

melakukan kesalahan dalam menghitung nilai suatu operasi hitung dan 

penempatan konstanta-variabel. Sedangkan untuk kesalahan prosedural subjek 

tidak mengerjakan soal dengan langkah-langkah yang sistematis. 

2.3  Kerangka Berpikir  

    Matematika merupakan ilmu yang dinilai sangat penting dan dibutuhkan 

dalam proses belajar maupun dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, matematika 

sebagai dasar dari ilmu-ilmu lain merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah 

yang dapat meningkatkan daya pikir peserta didik dengan kemampuan berpikir 
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logis, analitis, kritis dan kreatif. Dalam penelitian Hudoyono mengatakan “bahwa 

belajar matematika yang terputus-putus akan mengganggu terjadinya proses belajar” 

Artinya belajar matematika menuntut kemampuan berpikir yang teratur dan 

sistematis. Dalam mempelajari matematika, banyak materi yang memerlukan 

pengetahuan prasyarat. Apabila siswa tidak memahami konsep dari suatu materi 

maka akan berdampak pada materi yang akan dipelajari selanjutnya. Sehingga siswa 

mengalami kesulitan dalam memahami materi tersebut dan akhirnya melakukan 

kesalahan-kesalahan dalam menyelesaikan soal (Ananda, dkk. 2018). 

       Sesuai hakikat manusia yang unik, pada dasarnya setiap individu berbeda 

satu sama lain. Hal ini mengakibatkan kamampuan peserta didik berbeda satu sama 

lain, dan berdampak pula pada hasil belajar yang dicapai antara peserta didik satu 

denagn yang lain, dan berdampak pula pada hasil belajar yang dicapai antara peserta 

didik dengan yang lain akan bervariasi.  Tingkat kemampuan dan cara berpikir 

peserta didik yang berbeda-beda juga akan membuat mereka melakukan kesalahan 

yang berbeda-beda dalam menyelesaikan atau memecahkan suatu soal atau 

permasalahan. 

       Kesalahan dalam menyelesaikan soal sangat mempengaruhi tingkat 

prestasi dan ketuntasan belajar siswa. Karena itu guru sangatlah diperlukan dalam 

mengatasi kesalahan tersebut, namun guru tidak dapat mengambil keputusan dalam 

membantu siswanya yang mengalai kesalahan tersebut jika guru tidak tahu dimana 

letak kesalahan dan kesulitannya. Oleh karena itu, seorang guru perlu mengetahui 
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bentuk kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal matematika 

terutama pada materi barisan dan deret dan menentukan alternative pengajaran yang 

tepat, seorang guru haruslah menganalisis dahulu kesalahan dalam menyelesaikan 

soal matematika. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengatasi lebih jauh 

tentang kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan 

masalah matematika tersebut serta faktor-faktor yang menyebabkannya. Subyek 

penelitian peserta didik pada Jurusan IPA di MAN 1 Konawe Selatan Tahun Ajaran 

2020/2021 mengenai kesalahan-kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan 

matematika dapat diketahui dari hasil analisis pekerjaan siswa pada tes diagnostic 

dan wawancara sehingga diketahui faktor penyebab siswa melakukan kesalahan dan 

dapat dicari alternatif solusi untuk mengatasi kesalahan-kesalahan itu. Adapun 

gambaran kerangka pikir dapat dlihat pada gambar berikut : 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

                                          Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Pemberian soal materi Barisan dan Deret 

Metode Analisis Kesalahan 

Newman 

Faktor penyebab kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan 

soal materi Barisan dan Deret. 

Jenis kesalahan yang dilakukan 

siswa dalam menyelesaikan 

soal materi Barisan dan Deret 


