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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1. Deskripsi Teori. 

2.1.1. Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Masalah Matematika. 

2.1.1.1.Pengertian Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Masalah 

Matematika. 

Menurut Wijaya dan Masriyah (dalam Rahmania dan Rahmawati, 2017), 

kesalahan adalah bentuk penyimpangan pada sesuatu hal yang telah dianggap 

benar atau bentuk penyimpangan terhadap sesuatu yang telah disepakati/ 

ditetapkan sebelumnya.  

Sering terjadi kesalahan dalam menyelesaikan masalah matematika, baik 

secara tertulis maupun lisan. Dalam menyelesaikan suatu masalah, siswa akan 

menemukan berbagai macam kendala, seperti kesalahan dalam perhitungan, hal 

tersebut disebabkan karena dalam menyelesaikan masalah matematika 

memerlukan keterampilan yang kompleks (Sulistyaningsih, 2017). Dengan 

menganalisis kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika, hal tersebut dapat 

dimanfaatkan untuk mendeteksi kesulitan belajar matematika sehingga dapat 

menemukan alternatif pemecahannya dalam menyelesaikan masalah soal cerita 

matematika (Farida, 2015). 

Adapun kesalahan yang sering dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika adalah kesalahan dalam memahami konsep dan rumus matematika, 

kesalahan dalam perhitungan, kesalahan dalam memahami simbol dan tanda, dan 

kesalahan dalam memilih dan menggunakan prosedur yang digunakan dalam 

menyelesaikan permasalahan (Hanipa, 2020). Untuk mengetahui penyebab 
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kesalahan tersebut, maka diperlukan analisis kesalahan. Analisis kesalahan secara 

mendetail dibutuhkan agar kesalahan-kesalahan siswa dan faktor-faktor 

penyebabnya dapat diketahui lebih jauh untuk membantu mengatasi permasalahan 

tersebut. (Ulifa, 2014). 

 

2.1.1.2. Jenis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Masalah Matematika. 

Adapun jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika 

menurut Newman terdiri atas 5 jenis kesalahan, yaitu: 1) reading error (kesalahan 

membaca), 2) comprehension error (kesalahan memahami), 3)transformation 

error (kesalahan transformasi), 4) process skill error (kesalahan keterampilan 

proses), dan 5) endcoding error (kesalahan penulisan jawaban akhir) (Anugrah, 

2020). 

 Reading error (kesalahan membaca) adalah kesalahan yang terjadi karena 

siswa salah dalam membaca soal informasi utama sehingga siswa tidak 

menggunakan informasi tersebut dalam mengerjakan soal dan jawaban siswa 

tidak sesuai dengan maksud soal (Mulyani dan Muhtadi, 2019). Pada tahap 

membaca, diharapkan siswa mampu membaca atau mengenali simbol-simbol 

dalam soal serta mampu memaknai arti kata, istilah atau simbol dalam soal. 

Dengan memahami tahap membaca, diharapkan dapat mempermudah siswa dalam 

memahami maksud dari soal tersebut (Sudarningsih, 2019). 

Comprehension error (kesalahan memahami) adalah kesalahan yang 

terjadi karena kurangnya pemahaman siswa pada penguasaan konsep sehingga 

siswa tidak mampu menentukan yang diketahui dan ditanyakan dalam soal 

sehingga siswa tidak mampu menyelesaikan soal tersebut (Anugraha, 2020). Pada 
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tahap memahami, diharapkan siswa mampu menentukan hal yang diketahui dan 

ditanyakan dalam soal demi melanjutkan pengerjaan soal. 

Transformation error (kesalahan transformasi) adalah kesalahan dimana 

siswa belum mampu mengubah soal kedalam bahasa matematika dengan benar 

serta salah daam menggunakan tanda operasi hitung. Pada tahap transformasi, 

siswa diharapkan mampu mengubah bahasa soal kedalam bahasa matematika 

serta mampu merencanakan strategi yang digunakan dalam menyelesaikan 

permasalahan yang sesuai dengan keinginan soal (Mahmudah, 2018). 

Process skills error (kesalahan dalam keterampilan proses), terjadi karena 

siswa belum terampil dalam melakukan perhitungan (Mulyani dan Muhtadi, 

2019). Pada tahap keterampilan proses, siswa diharapkan mampu 

mengimplementasikan strategi yang telah dipersiapkan pada tahap transformasi 

untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan permasalahan sesuai dengan 

aturan dan proses pengerjaan yang benar dan tepat (Oktaviana, 2017). 

Endcoding error (kesalahan penulisan jawaban akhir) adalah kesalahan 

dimana siswa tidak mampu menyimpulkan proses penyelesaian yang telah 

dilakukannya kedalam kesimpulan kalimat matematika (Fitriatien, 2019). Pada 

tahap ini, siswa diharapkan mampu menentukan hasil jawaban akhir dari 

penyelesaian soal dengan benar serta mampu menuliskannya dalam bentuk 

kesimpulan dan sesuai dengan perintah soal (Sunardiningsih, 2019). 

2.1.1.3. Indikator Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Masalah 

Matematika. 
 

Dalam mengukur kemampuan pemecahan masalah siswa, maka diperlukan 

indikator terkait kesalahan siswa dalam mengerjakan soal. Adapun indikator 
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dalam menentukan tingkat kesalahan siswa berdasarkan prosedur analisis 

Newman adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1; Indikator Kesalahan Siswa dalam Mengerjakan Soal 

NO Analisis Kesalahan 

Newman 

Indikator Kesalahan 

1 Membaca (reading) 1. Siswa tidak dapat memaknai simbol-simbol 

dengan benar 

2. Sswa tidak mampu menemukan makna kata 

dari kalimat atau istilah yang sulit dalam soal. 

2 Memahami 

(comprehension) 

1. Siswa tidak menuliska apa yang diketahui 

2. Siswa menuliskan apa yang diketahui namun 

tidak tepat 

3. Siswa tidak menuliska apa yang ditanyakan 

4. Siswa menuliskan apa yang ditanyakan 

namun tidak tepat 

3 Transformasi 

(transformation) 

1. Tidak mengubah informasi pada soal ke dalam 

kalimat matematika dan tidak dapat menjelaskan 

proses perubahannya.  

2. Mengubah informasi pada soal ke dalam kalimat 

matematika tapi tidak tepat. 

3. Siswa tidak mampu menentukan langkah 

selanjutnya dalam menyelesaikan pernasalahan  

4 Keterampilan proses 

(process skill) 

1.  Siswa salah menggunakan kaidah atau aturan 

matematika yang benar 

2. Siswa tidak dapat memproses lebih lanjut solusi 

dari penyelesaian soal 

3. Kesalahan dalam melakukan perhitungan 

5 Penulisan Jawaban 

Akhir (encoding) 

1. Siswa tidak menuliskan jawaban akhir sama 

sekali 

2. Siswa menuliskan jawaban akhir tetapi tidak tepat 

3. Siswa salah dalam menuliskan jawaban akhir  

Sumber : Suratih dan Pujiastuti, 2020 

2.1.2. Higher Order Thinking Skill (HOTS 

2.1.2.1.Pengertian Higher Order Thinking Skill(HOTS) 

 Kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) adalah suatu kemampuan 

yang menunjang siswa untuk berpikir kritis, kreatif, analitis, serta mampu 

menyelesaikan suatu permasalahan (Intan dkk., 2018). 

Menurut Gunawan (dalam Fanani, 2018) Higher Order Thinking Skill 

(HOTS) adalah proses berpikir yang mengharuskan siswa untuk memanipulasi 
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informasi yang ada dan ide-ide dengan cara tertentu yang memberikan mereka 

pengertian dan implikasi baru. Misalnya, ketika siswa menggabungkan fakta dan 

ide dalam proses mensintesis, melakukan generalisasi, menjelaskan, melakukan 

hipotesis dan analisis, hingga siswa sampai pada suatu kesimpulan.  

Adapun definisi berdasarkan taksonomi tujuan Pendidikan Bloom, yang 

dikategorikan sebagai HOTS adalah kegiatan analyzing (menganalisis), 

evaluating (mengevaluasi), dan creating (mencipta). Tiga kegiatan kognitif 

lainnya, yaitu remembering (mengingat-ingat), understanding (memahami),dan 

applying (menerapkan) dipandang sebagai LOTS yakni Lower Order Thinking 

Skills (As’ari dkk, 2019. P.2). 

High Order Thinking Skills merupakan suatu proses berpikir peserta didik 

dalam level kognitif yang lebih tinggi yang dikembangkan dari berbagai konsep 

dan metode kognitif dan taksonomi pembelajaran seperti metode problem solving, 

taksonomi bloom, dan taksonomi pembelajaran, pengajaran, dan penilaian 

(Saputra, 2016:91 dalam Dinni,2019). 

 

2.1.2.2.Indikator Kognitif Higher Order Thinking Skill (HOTS) 

Dalam HOTS, proses menganalisis, mengevaluasi serta mencipta 

merupakan bagian dari taksonomi kognitif yang dibuat oleh Benjamin S. Bloom 

pada tahun 1956. Pada akhirnya disempurnakan kembali oleh Anderson dan 

Krathwohl (2001) menjadi C1-ingatan (remembering), C2-pemahaman 

(understanding), C3-menerapkan (applying), C4-analisis (analysing), C5-evaluasi 

(evaluating), dan C6-kreasi (creating). Level satu sampai tiga merupakan 

kemampuan berpikir tingkat rendah atau LOTS (Lower Order Thinking Skill) dan 
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level empat sampai enam merupakan HOTS (Higher Order Thinking Skill) 

dimana level empat sampai enam kemampuan menganalisis, mengevaluasi serta 

mencipta. Adapun dimensi proses berpikir menurut Anderson dan Krathwohl 

(2001) sebagai berikut :  

Tabel 2.2; Dimensi Proses Berpikir. 

HOTS Mencipta Mengkreasi ide/gagasan sendiri. 

Kata kerja : mengkonstruksi, desain, kreasi, 

mengembangkan, menulis, memformulasikan 

Mengevaluasi Mengambil keputusan sendiri. 

Kata kerja : evaluasi, menilai, menyanggah, 

memutuskan, memilih, mendukung. 

Menganalisis Menspesifikasi aspek-aspek/elemen 

Kata kerja : membandingkan, memeriksa, mengkritisi, 

mengoprasikan 

MOTS Mengaplikasi Menggunakan informasi pada domain berbeda 

Kata kerja : menggunakan, mendemonstrasikan, 

mengilustrasikan, mengoprasikan 

Memahami Menjelaskan ide/konsep 

Kata kerja : menjelaskan, mengklasifikasikan, 

menerima, melaporkan 

LOST Mengetahui Mengingat kembali 

Kata kerja : mengingat, mendaftar, mengulang, 

menirukan 

Sumber : Fanani, 2018. 

Adapun indikator beserta definisinya dari kemampuan berpikir tingkat 

tinggi dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.3; Indikator Level Kognitif Higher Order Thinking Skill 

Aspek 
Level Kognitif dan 

Indikator 
Definisi 

C-4 

Menganalisis Proses mengurai materi yang kemudian 

dicari kaitannya secara keseluruhan  

Membedakan Mampu memilah informasi menjadi bagian 

relevan dan tidak relevan  

Mengorganisasi Mampu mengidentifikasi informasi menjadi 

struktur yang terorganisir  

Mengartibusi Mampu menentukan pola hubungan antara 

bagian tiap struktur informasi  

C-5 
Mengevaluasi Kegiatan membuat suatu keputusan 

berdasarkan kriteria dan standar yang telah 

ditentukan.  
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Memeriksa Mampu mengecek dan menentunkan bagian 

yang salah terhadap proses atau pada sebuah 

pernyataan  

Mengkritik Mampu melakukan penerimaan dan 

penolakan terhadap informasi melalui 

kriteria yang telah ditetapkan  

C-6 

Mencipta  

 
Membentuk solusi atau seseuatu yang baru 

dari kegitan mengabungkan berbagai elemen  

Merumuskan  

 
Mampu memberikan cara pandang terhadap 

suatu persoalan  

Merencana Mampu merancang suatu cara untuk 

menyelesaikan masalah  

Memproduksi Mampu membuat ide, solusi atau keputusan 

dari rancangan yang dibuat sebelumnya  

Sumber : Saraswati dan Agustika, 2020 

a. C4-Menganalisis 

Menganalisis adalah memecah (satu benda atau satu entitas 

abstrak) menjadi bagian-bagian pembentuknya, menentukan unsur-

unsurnya atau bagian pokoknya. Menganalisis juga berarti mengkaji secara 

cermat dan mendetail dalam rangka menemukan penyebab, faktor utama, 

hasil yang mungkin dan lain-lain. Dengan demikian, kemampuan 

menganalisis ini memberikan peluang kepadapemiliknya untuk memahami 

sesuatu secara mendalam (As’ari dkk., 2019, p.7-8). 

b. C5-Mengevaluasi 

Mengevaluasi didefinisikan sebagai kemampuan melakukan 

judgement berdasarkan pada kriteria dan standar tertentu (Anderson & 

Krathwohl, 2001). Evaluasi mencakup kemampuan untuk membentuk 

suatu pendapat mengenai suatu atau beberapa hal, bersama dengan 

pertanggungjawaban pendapat itu berdasar pada kriteria tertentu. Adanya 

kemampuan ini dinyatakan dengan memberikan penilaian terhadap sesuatu 

(Jailani dkk., 2018. P.6). 

c. C6-Mencipta 
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Mencipta didefinisikan sebagai menggeneralisasi ide baru, produk 

atau cara pandang yang baru dari sesuatu kejadian (Anderson & 

Krathwohl, 2001). Mencipta juga dapat diartikan sebagai meletakkan 

beberapa elemen dalam satu kesatuan yang menyeluruh sehingga 

terbentuklah dalam suatu bentuk yang koheren atau fungsional. Siswa 

dikatakan mampu mencipta jika dapat membuat produk baru dengan 

merombak beberapa elemen atau bagian kedalam bentuk atau struktur 

yang belum perna dijelaskan oleh guru sebelumnya. Proses mencipta 

umumnya berhubungan dengan pengalaman belajat siswa yang 

sebelumnya (Jailani dkk., 2018. P.8). 

 

 

2.1.2.3.Karakteristik Soal Higher Order Thinking Skill (HOTS) 

Soal-soal HOTS merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Soal dengan tipe HOTS adalah soal 

yang menuntut kemampuan berfikir tingkat tinggi dan melibatkan proses bernalar, 

sehingga dapat mengasah kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, 

metakognitif, dan kreatif. Soal-soal dengan tipe HOTS melatih siswa untuk 

berpikir dalam level analisis, evaluasi, dan mengkreasi (Widana, 2017). 

Soal-soal HOTS sangat direkomendasikan untuk digunakan pada berbagai 

bentuk penilaian kelas. Untuk menginspirasi guru menyusun soal-soal HOTS di 

tingkat satuan pendidikan, berikut ini dipaparkan karakteristik soal-soal HOTS 

menurut Widana (2017) adalah sebagai berikut :  

a. Mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi  
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The Australian Council for Educational Research (ACER) 

menyatakan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan proses: 

menganalisis, merefleksi, memberikan argumen (alasan), menerapkan 

konsep pada situasi berbeda, menyusun, menciptakan. Kemampuan 

berpikir tingkat tinggi bukanlah kemampuan untuk mengingat, 

mengetahui, atau mengulang.Dengan demikian, jawaban soal-soal HOTS 

tidak tersurat secara eksplisit dalam stimulus. Kemampuan berpikir tingkat 

tinggi termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah (problem 

solving), keterampilan berpikir kritis (critical thinking), berpikir kreatif 

(creative thinking), kemampuan berargumen (reasoning), dan kemampuan 

mengambil keputusan (decision making).Kemampuan berpikir tingkat 

tinggi merupakan salah satu kompetensi penting dalam dunia modern, 

sehingga wajib dimiliki oleh setiap peserta didik. 

b. Berbasis permasalahan kontekstual  

Soal-soal HOTS merupakan asesmen yang berbasis situasi nyata 

dalam kehidupan sehari-hari, dimana peserta didik diharapkan dapat 

menerapkan konsep-konsep pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan 

masalah.Permasalahan kontekstual yang dihadapi oleh masyarakat dunia 

saat ini terkait dengan lingkungan hidup, kesehatan, kebumian dan ruang 

angkasa, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

berbagai aspek kehidupan.Dalam pengertian tersebut termasuk pula 

bagaimana keterampilan peserta didik untuk menghubungkan (relate), 

menginterpretasikan (interprete), menerapkan (apply) dan integrasi 
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(integrate) ilmu pengetahuan dalam pembelajaran di kelas untuk 

menyelesaikan permasalahan dalam konteks nyata. 

c. Menggunakan bentuk soal beragam  

Bentuk-bentuk soal yang beragam dalam sebuah perangkat tes 

(soal-soal HOTS) sebagaimana yang digunakan dalam PISA, bertujuan 

agar dapat memberikan informasi yang lebih rinci dan menyeluruh tentang 

kemampuan peserta tes. Hal ini penting diperhatikan oleh guru agar 

penilaian yang dilakukan dapat menjamin prinsip objektif.Artinya hasil 

penilaian yang dilakukan oleh guru dapat menggambarkan kemampuan 

peserta didik sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.Penilaian yang 

dilakukan secara objektif, dapat menjamin akuntabilitas penilaian 

(Kemendikbud, 2017. P. 3-5). 

2.1.2.4.Langkah-langkah Pembuatan Karakteristik Soal Higher Order 

Thinking Skill (HOTS). 

 

Untuk menulis butir soal HOTS, penulis soal dituntut untuk dapat 

menentukan perilaku yang hendak diukur dan merumuskan materi yang akan 

dijadikan dasar pertanyaan (stimulus) dalam konteks tertentu sesuai dengan 

perilaku yang diharapkan. Selain itu uraian materi yang akan ditanyakan (yang 

menuntut penalaran tinggi) tidak selalu tersedia di dalam buku pelajaran. Oleh 

karena itu dalam penulisan soal HOTS, dibutuhkan penguasaan materi ajar, 

keterampilan dalam menulis soal (kontruksi soal), dan kreativitas guru dalam 

memilih stimulus soal sesuai dengan situasi dan kondisi daerah di sekitar satuan 

pendidikan.Berikut dipaparkan langkah-langkah penyusunan soal-soal HOTS 

menurut Kemendikbud (2017). 
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a. Menganalisis KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS  

Terlebih dahulu guru-guru memilih KD yang dapat dibuatkan soal-

soal HOTS.Tidak semua KD dapat dibuatkan model-model soal 

HOTS.Guru-guru secara mandiri atau melalui forum MGMP dapat 

melakukan analisis terhadap KD yang dapat dibuatkan soal-soalHOTS. 

b. Menyusun kisi-kisi soal  

Kisi-kisi penulisan soal-soal HOTS bertujuan untuk membantu para 

guru dalam menulis butir soal HOTS. Secara umum, kisi-kisi tersebut 

diperlukan untuk memandu guru dalam: (a) memilih KD yang dapat dibuat 

soal-soal HOTS, (b) memilih materi pokok yang terkait dengan KD yang 

akan diuji, (c) merumuskan indikator soal, dan (d) menentukan level 

kognitif.  

c. Memilih stimulus yang menarik dan kontekstual  

Stimulus yang digunakan hendaknya menarik, artinya mendorong 

peserta didik untuk membaca stimulus. Stimulus yang menarik umumnya 

baru, belum pernah dibaca oleh peserta didik. Sedangkan stimulus 

kontekstual berarti stimulus yang sesuai dengan kenyataan dalam 

kehidupan sehari-hari, menarik, mendorong peserta didik untuk 

membaca.Dalam konteks Ujian Sekolah, guru dapat memilih stimulus dari 

lingkungan sekolah atau daerah setempat.  

d. Menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal  

Butir-butir pertanyaan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan butir 

soal HOTS.Kaidah penulisan butir soal HOTS, agak berbeda dengan 

kaidah penulisan butir soal pada umumnya. Perbedaannya terletak pada 
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aspek materi, sedangkan pada aspek konstruksi dan bahasa relatif sama. 

Setiap butir soal ditulis pada kartu soal, sesuai format terlampir.  

e. Membuat pedoman penskoran (rubrik) atau kunci jawaban  

Setiap butir soal HOTS yang ditulis hendaknya dilengkapi dengan 

pedoman penskoran atau kunci jawaban.Pedoman penskoran dibuat untuk 

bentuk soal uraian.Sedangkan kunci jawaban dibuat untuk bentuk soal 

pilihan ganda, pilihan ganda kompleks (benar/salah, ya/tidak), dan isian 

singkat (Kemendikbud, 2017. P. 17). 

2.1.3. Program Linear. 

2.1.3.1. Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel. 

2.1.3.1.1. Pertidaksamaan Linear Dua Variabel (PtLDV). 

Pertidaksamaan lienar dua variabel merupakan pertidaksamaan yang 

terdiri atas dua variabel dan pangkat setiap variabel adalah satu. Bentuk umum 

pertidaksamaan linear dengan dua variabel adalah � dan � dapat dituliskan 

sebagai berikut : 

 

2.1.3.1.2. Himpunan Penyelesaian Pertidaksamaan Linear Dua Variabel. 

Himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan linear yang memiliki dua 

variabel merupakan himpunan pasangan bilangan (�, �) yang memenuhi 

pertidaksamaan liear tersebut. Himpunan penyelesaian PtLDV berupa daerah yang 

dibatasi oleh garis pada sistem koordinat kartesius. Daerah tersebut dinamakan 

daerah penyelesaian PtLDV. Daerah penyelesaian PtLDV dapat dicari dengan 

cara sebagai berikut. 

realbilangan  cb,a,dengan ;;; ∈>+<+≥+≤+ cbyaxcbyaxcbyaxcbyax
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2.1.3.1.2.1. Menggunakan Metode Uji Titik 

Berikut ini langkah-langkah menggunakan metode uji titik dengan PtLDV

 

a. Gambarlah grafik �� + �� = 
. 

Jika tanda ketidaksamaannya berupa , garis pembatas 

digambar penuh. Jika tanda ketidaksamaannya berupa < atau >, garis 

pembatas digambar putus-putus. 

b. Uji Titik. 

Ambil sebarang titik, misalnya  dengan  di luar garis �� +

�� = 
. Subtitusikan titik tersebut ke dalam sistem pertidaksamaan 

. Ada dua kemungkinan, adapun kemungkinannya sebagai 

berikut : 

1) Apabila ketidaksamaan bernilai benar, daerah 

penyelesaiaanya adalah daerah yang memuat titik  dengan batasan 

garis �� + �� = 
 

2) Apabila ketidaksamaan bernilai salah, daerah 

penyelesaiaanya adalah daerah yang memuat tidak titik  dengan 

batasan garis �� + �� = 
. 

2.1.3.1.2.2. Memperhatikan Tanda Ketidaksamaan. 

Daerah penyelesaian PtLDV dapat ditentukan di kanan atau di kiri garis 

pembatasan dengan cara memperhatikan tanda ketidaksamaan. Berikut ini 

langkah-langkahnya :  

.cbyax ≤+

≥≤ atau

( )11 , yx ( )11 , yx

cbyax ≤+

cbyax ≤+ 11

( )11, yx

cbyax ≤+ 11

( )11, yx





0,0,84,3065 ≥≥≥+≤+ yxyxyx
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SPtLDV. Berikut ini langkah-langkah menuliskan persoalan sehari-hari ke dalam 

bahasa matematika SPtLDV :  

a. Tuliskan ketentuan-ketentuan yang ada ke dalam tabel. 

b. Buatlah permisalan untuk objek-objek yang belum diketahui dalam bentuk 

variabel-variabel, misalkan � dan �. 

c. Buatlah sistem pertidaksamaan linear dari hal-hal yang diketahui. 

Salah satu cara menyelesaikan model matematika adalah menggunakan 

program linear. Program linear merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah 

pengoptimalan yaitu berupa memaksimalkan atau meminimumkan suatu tujuan. 

Sebagai contoh untuk mencari keuntungan maksimum penjualan atau menentukan 

biaya minimum dalam memproduksi barang. 

2.1.3.2.2. Nilai Optimum Fungsi Objektif. 

Fungsi objektif merupakan fungsi yang menjelaskan tujuan 

(meminimumkan atau memaksimumkan) berdasarkan batasan yang ada. Nilai 

fungsi objektif tergantung dari nilai nilai � dan � yang 

memenuhi sistem pertidaksamaan. Nilai optimum fungsi objektif dapat ditentukan 

menggunakan metode grafik, yaitu metode uji titik pojok dan metode garis 

selidik. 

 

 

 

( ) byaxyxf +=,
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2.2. Penelitian Relevan 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai analisis kesalahan siswa 

dalam mengerjakan soal matematika bertipe HOTS pada pokok bahasan program 

linear. Adapun penelitian tersebut dapat dilihat pada poin berikut :  

2.2.1. Penelitian Amiratus Sa’adah dkk., tahun 2019 dalam penelitiannya 

”Analisis Kesalahan Siswa dalam Mengerjakan Soal Matematika HOTS Bertipe 

PISA. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara umum faktor peyebab 

kesalahan adalah rendahnya kemampuan penalaran dan kreativitas siswa dalam 

memecahkan masalah matematika, kemampuan siswa yang lemah dalam 

memanipulasikan data bentuk gambar dan tabel ke dalam model matematika dan 

siswa kurang teliti dalam menuliskan hasil akhir. Penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan tentang jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa SMP 

dalam mengerjakan soal Matemataika HOTS bertipe PISA sehingga kesalahan-

kesalahan yang dilakukan dapat diminimalisir. 

2.2.2. Penelitian Erwinda Gracy Laman dkk., tahun 2019 dalam penelitiannya 

“Analisis Kesalahan Siswa Dalam Memecahkan Masalah Matematika Higher 

Order Thinking Skills (HOTS) Berdasarkan Kriteria Hadar Ditinjau Dari 

Kemampuan Awal Siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kesalahan yang 

terjadi adalah kesalahan menggunakan data, kesalahan menggunakan bahasa, 

kesalahan menggunakan logika untuk menarik kesimpulan, kesalahan 

menggunakan definisi atau teorema, penyelesaian tidak diperiksa kembali, dan 

kesalahan teknis. Subjek yang mengerjakan soal HOTS materi geometri 

cenderung melakukan kesalahan menggunakan logika dalam menarik kesimpulan, 

kesalahan menggunakan definisi atau teorema, dan kesalahan teknis. Hasil dari 
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penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang jenis kesalahan yang 

dilakukan siswa SMA pada materi geometri khususnya dalam mengerjakan soal 

level tingkat tinggi sehingga dalam proses pembelajaran kesalahan-kesalahan 

yang dilakukan dapat diminimalisir. 

2.2.3. Penelitian Dinda Rahmawati dan Laelatul Dhian Pertama tahun 2018 

dalam penelitiannya “Analisis Kesalahan Siwa dalam Menyelesaikan Soal Cerita 

Program Linear dengan Prosedur Newman. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan prosedur analisis 

kesalahan Newman diperoleh kesimpulan bahwa siswa melakukan (1) reading 

errors sebesar 23,33%, (2) comprehension errors sebesar 81,67%, (3) 

transformation errors sebesar 30%, (4) process skills errors sebesar 56,67%, (5) 

encoding errors sebesar 66,67%. 

2.2.4. Penelitian Suratih dan Heni Pujiastuti tahun 2020 dalam penelitiannya 

“Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita Program Linear 

Berdasarkan Newman’s Error Analysis”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

masih banyak siswa yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita 

program linear. Kesalahan yang paling banyak terjadi adalah kesalahan penulisan 

jawaban akhir, sedangkan kesalahan yang paling sedikit terjadi adalah kesalahan 

transformasi. Kesalahan membaca terjadi karena siswa tidak mampu memaknai 

kalimat dengan tepat dan tidak mampu menemukan kata kunci atau informasi 

dalam soal. Kesalahan memahami soal terjadi karena siswa keliru dalam 

menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Kesalahan 

transformasi terjadi karena siswa tidak mampu mentransformasikan masalah ke 

dalam model matematika dan tidak teliti dalam melakukan operasi matematika. 
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Kesalahan keterampilan proses terjadi karena siswa mengalami kesalahan 

prosedur seperti salah dalam menulis fungsi tujuan yang akan dicapai dan tidak 

dapat mem-proses lebih lanjut solusi dari penyelesaian soal.  

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, dapat dilihat 

bahwasanya letak kesalahan siswa dalam mengerjakan soal cukup beragam mulai 

dari kesalahan membaca, memahami soal, transformasi, operasi hingga penarikan 

kesimpulan. Apabila ditinjau lebih khusus dalam pengerjaan soal program linear, 

kebanyakan siswa melakukan kesalahan dalam melakukan operasi dan penulisan 

jawaban akhir. Pada kesalahan keterampilan proses, masih banyak ditemukan 

siswa yang melakukan kesalahan yaitu berupa kesalahan konsep, kesalahan 

komputasi dan kesalahan dalam menentukan operasi hitung serta langkah-langkah 

penyelesaiannya. Sebenarnya tidak sedikit siswa yang mampu menentukan 

operasi hitung namun tidak mengetahui langkah-langkah yang akan digunakan 

untuk menyelesaikan masalah dengan tepat, sehingga banyak siswa yang tidak 

melanjutkan prosedur penyelesaian hingga selesai. Kesalahan dalam penulisan 

jawaban akhir dapat dilihat dari siswa yang tidak menuliskan kesimpulan akhir 

dari permasalahan yang telah diselesaikan oleh siswa, padahal beberapa dari 

mereka mampu menyelesaikan permasalahan tersebut.   

 

 

 

 

 




