
 

11 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2. 1  Deskripsi Konseptual dan Subfokus Penelitian 

Upaya penulis untuk mengefisienkan pembahasan, maka penulis 

terlebih dahulu mendeskripsikan hakikat belajar matematika, analisis kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan soal matematika, dan pemecahan masakah 

matematika. Adapun penjelasannya berikut penulis uraikan. 

2.1.1 Hakikat Belajar matematika 

Belajar merupakan interaksi antara pendidik dengan siswa yang 

dilakukan secara sadar, terencana baik didalam maupun di luar ruangan untuk 

meningkat kan kemampuan siswa. Belajar untuk disekolah dasar berarti 

interaksi antara guru dengan siswa yang dilakukan secara sadar dan terencana 

yang dilaksanakan baik di dalam kelas maupn diluar kelas dalam rangka untuk 

meningkatkan kemampuan siswa. Kegiatan belajar mengajar adalah suatu 

kondisi yang  dengan  sengaja  diciptakan. Guru  atau  tutorlah  yang  

menciptakannya guna membelajarkan siswa atau peserta didik. Tutor yang 

mengajar dan siswa yang belajar. Perpaduan dan kedua unsur manusiawi ini 

lahirlah interaksi edukatif dengan memanfaatkan bahan  sebagai  mediumnya. 

Disana  semua  komponen pengajaran diperankan secara optimal guna 

mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan (Afandi dkk, 2013). 

Belajar juga merupakan kegiatan yang diproses dan merupakan unsur 

yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang 

pendidikan. Ini berarti, bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan 

pendidikan itu amat bergantung pada proses belajar yang dialami siswa baik 

ketika ia berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarganya 
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sendiri (Muhibbin Syah, 2012). Belajar dalam pandangan islam memiliki arti 

yang sangat penting, sehingga hampir setiap saat manusia tak pernah lepas 

dari aktivitas belajar. Keunggulan suatu bangsa, masyarakat atau umat manusia 

sangat bergantung kepada seberapa banyak mereka menggunakan rasio dan 

anugerah tuhan untuk belajar dan memahami firmanfirman Allah SWT. 

Hingga dalam AlQuran dinyatakan bahwa Allah SWT akan mengangkat 

derajat orang berilmu ke derajat yang mulia. 

Allah SWT Berfirman dalam Q.S. AlMujadilah ayat 11: 

 أيهيا ٱذلين ءاونما إاذ قيل لكم تفحسوا يف ٱلمجلس ٱففحسوا يفسح ٱهلل لكم واذإ قيل ٱنزشوا ٱفنزشوا ريفع ٱهلل

 ٱذلين ءاونما مكنم وذلٱين أوتوا ٱلعمل جردت وهللٱ بما تمعلون خيبر  ۱۱   

Artinya : “Hai orangorang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

"Berlapanglapanglah  dalam   majlis",   maka   lapangkanlah  niscaya   Allah   

akan memberi  kelapangan untukmu. Dan  apabila  dikatakan:  "Berdirilah  

kamu",  maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orangorang yang 

beriman di antaramu dan orangorang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”  

Dalam ayat diatas, disebutkan bahwa Allah SWT akan mengangkat 

derajat orang  yang  beriman  dan  berilmu  pengetahuan  beberapa  derajat.  

Ayat  tersebut menjadi motivasi untuk terus belajar dan menambah ilmu 

pengetahuan. Dalam Islam, belajar merupakan kewajiban dan berdosa bagi 

yang meninggalkannya. Keyakinan ini terbentuk dalam diri umat yang 

beriman sehingga mereka memiliki semangat belajar yang tinggi dan penuh 

semangat serta mengharapkan pahala disisiNya. 
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Banyak pendapat tentang belajar yang dikemukakan oleh para ahli 

pendidikan psikologi, diantaranya yaitu (Nggili, 2016): 

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar memiliki tiga arti, yakni 

pertama, berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu; kedua, berlatih; 

dan ketiga, berubahnya tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan 

oleh pengalaman. Dari ketiga arti tersebut, tampak ada beberapa tujuan 

dari belajar, yakni bertambah pandai, bertambah terampil dan perubahan 

perilaku. 

2. Menurut Slameto, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. 

3. Menurut James O. Whittaker, belajar adalah proses dimana tingkah laku 

ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. 

4. Menurut Ernest R. Hilgard, belajar adalah suatu proses perubahan 

kegiatan karena reaksi terhadap lingkungan. 

5. Menurut Hilgard, bukan dikatakan belajar apabila disebabkan oleh 

pertumbuhan atau keadaan sementara seorang seperti kelelahan atau 

disebabkan obat-obatan. Belajar merupakan proses yang dijalani secara 

sadar. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa belajar merupakan sebuah proses perubahan tingkah laku yang 

dilakukan secara sadar, dinamis, berkesinambungan, sistematis dan memiliki 
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tujuan, yang dilakukan oleh individu, melalui latihan dan pengalaman dalam 

berinteraksi dengan lingkung. 

Belajar adalah inti utama layanan pendidikan yang diberikan oleh 

sekolah kepada siswa. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru harus 

didasarkan pada peraturan tertentu (Gunawan, 2017). Hal utama yang 

diberikan pemerintah adalah belajar, dan dimana guru harus ikut akan 

peraturan tertentu yang dimana telah ditetapkan. 

Hakikat belajar bagi siswa adalah apabila siswa belajar secara riil dari 

kehidupan mereka di masyarakat (Umar, 2016). Dimana hal ini harus dimulai 

dari apa yang pernah dialami siswa seperti pengalaman dalam keluarga, 

lingkungan fisik dan lingkungan sosial mereka, serta hal-hal yang ada di 

sekeliling mereka. 

Menurut Bruner belajar yang terbaik haruslah merupakan proses 

kognitif, sehingga manusia membedakan, memilih, dan menentukan objek, 

serta kemampuan untuk mengkonstruksi kembali informasi yang telah 

diterima. Sedangkan hakikat belajar menurut dahar (1989) adalah adanya 

perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku sebangai hasil belajar yang 

ditunjukkan  dengan berbagai aspek seperti perubahan pengetahuan, 

pemahaman, persepsi, mengembangkan kemampuan mengkomunikasikan 

gagasan dengan bahasa melalui model matematika yang dapat berupa kalimat 

dan persamaan matematikadiagram, grafik, atau tabel. Topik-topik pembahasan 

didalam mata pelajaran matematika tersusun secara hinarkis dan ketat, mulai 

dari yang mendasar atau yang termudah sampai kepada yang paling sukar, oleh 
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karenanya menurut hudojo (1983) mempelajari matematika haruslah bertahap 

serta mendasar kepada pengalaman belajar yang lalu ( Pardosi, 2020).   

Kata matematika berasal dari perkataan 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) (rahmah, 

2013).  

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 (Rahma Fitri dkk, 2014).  

Belajar matematika, dimana matematika kaya akan simbol-simbol dan 

angkaangka 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 (Awaliah & Idris dkk, 2015).. 

2.1.2 Materi Limit Fungsi 

1. Definisi limit fungsi 

Definisi Limit Fungsi secara intiutif yaitu Misalkan f suatu fungsi 

dalam variabel x dan L adalah bilangan real.          ( )      

Menunjukkan bahwa jika   mendekati 𝑎 tetapi     𝑎, maka nilai  ( ) 

mendekati L.               
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2. Prosedur dalam menentukan nilai Limit fungsi. 

Dalam menentukan nilai limit sebuah fungsi, dapat ditentukan 

dengan cara berikut. 

 

a. Subtiusi 

Untuk memperoleh nilai limit, dapat dilakukan dengan menyubstitusikan 

secara langsung ke dalam fungsi tersebut, asalkan hasil subtitusi tersebut 

tidak sama dengan 
 

 
 
 

 
 atau 

 

 
. 

b. Pemfaktoran 

Misalkan limit fungsi 
 ( )

 ( )
 dengan   𝑎 menghasilkan 

 

 
 (yang 

sebenarnya 
           

           
) maka fungsi  ( ) dan  ( ) mempunya faktor 

(  𝑎). Oleh karena itu, kita harus menghilangkan faktor-faktornya, 

terlebih dahulu. Misalkan fungsi  

 ( )  
(  𝑎) ( )

(  𝑎) ( )
    
   

 ( )

 ( )
 
 (𝑎)

 (𝑎)
 

Untuk mempermudah perhitungan dengan cara pemfaktoran, beberapa 

bentuk faktorisasi aljabar yang biasa digunakan sebagai berikut. 

1)       (   )(   ) 

2)           (   )  

3)           (   )  

4)       (   )(        ) 

5)       (   )(        ) 
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c. Mengalikan faktor sekawan 

Beberapa bentuk faktor sekawan yang sering dipakai dalam menentukan 

limit antaranya adalah sebagai berikut. 

1) (  𝑎) sekawan dari (  𝑎) dan sebaliknya. 

2) (√  𝑎) sekawan dari (√  𝑎) dan sebaliknya. 

3) √  √  sekawan dari √  √  dan sebaliknya. 

4) √ ( )  𝑎 sekawan dari √ ( )  𝑎 dan sebaliknya. 

5) √ 
 
 √ 

  sekawan dari√ 
 
 √ 

  dan sebaliknya. 

3. Sifat Limit Fungsi  

Jika n merupakan bilangan bulat positif, k konstanta, f dan g adalah fungsi 

yang mempunyai limit di c, maka sifat-sifat yang berlaku yaitu:  

1)           

2)           

3)         ( )       
   

 ( ) 

4)        [ ( )   ( )]         ( )         ( ) 

5)       [ ( )   ( )]         ( )          ( ) 

6)       [ ( )  ( )]         ( )        ( ) 

7)       
 ( )

 ( )
 
   
   

 ( )

   
   

 ( )
, ( )    

8)       [ ( )]
  [    ( )]

   

  

9)       √ ( )
  √       ( )        ( )   
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2.1.2 Analisis Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Matematika 

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan 

terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk 

mengetahui 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 Analisis adalah suatu 

upaya penyelidikan untuk melihat, mengamati, mengetahui, menemukan, 

memahami, menelaah, mengklasifikasi, dan mendalami serta 

menginterpretasikan fenomena yang ada (Katon, K. S., & Arigiyati, T. A, 

2018). 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 (Wildana, 2016). 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”.Dari sini dapat 

dipahami bahwa kekeliruan adalah tindakan tidak benar yang disebabkan oleh 

kekeliruan atau kealpaan. 

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 
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mencapai hasil belajar, sehingga prestasi belajar yang dicapai berada dibawah 

yang semestinya (La Eru Ugi dkk, 2016). Pendapat lain mengatakna bahwa 

kesalahan adalah bentuk penyimpangan pada sesuatu hal yang telah dianggap 

benar atau bentuk penyimpangan terhadap sesuatu yang telah disepakati 

ditetapkan sebelumnya (Wijaya, 2013). Berdasarkan pendapat tersebut, analisis 

kesalahan adalah penyelidikan terhadap suatu bentuk penyimpangan atau 

kekeliruan dari jawaban tertulis siswa. 

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 memorinya tidak mampu lagi memproduksi ulang pengetahuan 

yang telah disimpannya. 

Adapun manfaat analisis kesalahan adalah sebagai berikut (Rusdianto, 

2010): 

1. Analisis kesalahan bermanfaat sebagai sarana peningkatan pembelajaran 

pada materi tertentu.  

2. Analisis kesalahan dapat menumbuh kembangkan wawasan baru dalam 

mengajar dalam mengatasi kesulitan memahami konsep yang dihadapi 

para siswa.  

3. Banyak sedikitnya penemuan kesalahan dapat membantu mengetahui 

materi pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran.  

Langkah-langkah menganalisis kesalahan:  

1. Mengumpulkan data berupa kesalahan yang dibuat siswa.  
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2. Mengidentifikasi dan mengklasifikasi kesalahan dengan cara mengenali 

dan memilah kesalahan.  

3. Menyusun peringkat kesalahan seperti mengurutkan kesalahan 

berdasarkan frekuensi atau keseringannya.  

4. Menjelaskan kesalahan dan menggolongkan jenis kesalahan serta 

menjelaskan penyebab kesalahan. 

Menyelesaikan persoalan matematika siswa biasa melakukan 

kesalahan-kesalahan terkhususnya dalam menyelesaikan soal-soal limit fungsi. 

Sebagaimana beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih banyak 

kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal-soal 

matematika. Oleh karena itu, siswa perlu memahami proses penyelesaian 

tersebut. 

Ada beberapa jenis kesalahan dalam menyelesaikan masalah 

matematika. Subaidah menyatakan bahwa kesalahan dalam menyelesaikan 

masalah matematika dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu kesalahan konsep, 

kesalahan prinsip dan kesalahan operasi . Kesalahan konsep adalah kesalahan 

dalam menggunakan konsep-konsep yang terkait dengan materi. Kesalahan 

konsep dapat terjadi pada siswa di antaranya karena salah dalam memahami 

makna soal dan salah dalam menggunakan konsep variabel yang akan 

digunakan. Kesalahan prinsip adalah kesalahan yang berkaitan dengan 

hubungan antara dua atau lebih objek-objek matematika. Kesalahan prinsip 

dapat terjadi di antaranya karena salah dalam menggunakan rumus dan salah 

dalam menerjemahkan soal. Kesalahan operasi adalah kesalahan dalam 
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melakukan perhitungan.   Kesalahan operasi dapat terjadi karena tidak 

menggunakan aturan operasi atau perhitungan dengan benar (Widodo, 2013). 

Kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh para siswa pada materi limit 

dapat diklasifikasikan beberapa bentuk kesalahan, diantaranya (Ayarsha, 

2016): 

a. Konsep memiliki indikator diantaranya adalah menentukan dan 

menggunakan teorema atau rumus untuk menjawab suatu masalah.  

b. Kesalahan menggunakan data kesalahan, menggunakan data memiliki 

indikator diantaranya adalah tidak menggunakan data yang seharusnya 

dipakai dengan kata lain salah dalam memasukkan data ke variabel.  

c. Interprestasi bahasa, dalam kesalahan interpretasi bahasa ini yaitu 

kesalahan dalam menyatakan bahasa sehari-hari kedalam simbol-simbol 

matematika atau ke dalam bahasa matematikanya.  

d. Kesalahan teknis, kesalahan teknis ini meliputi kesalahan dalam 

perhitungan dan kesalahan manipulasi bentuk aljabar.  

e. Kesalahan penarikan kesimpulan meliputi melakukan penyimpulan tanpa 

alasan yang mendukung. 

Ada 5 jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 

suatu permasalahan matematika menurut Newman Berikut adalah jenis-jenis 

kesalahan tersebut. 

1. Kesalahan Membaca  

Kesalahan membaca yaitu kesalahan yang dilakukan siswa pada saat 

membaca soal.  Atau dengan kata lain kesalahan membaca terjadi ketika 
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siswa tidak mampu membaca kata-kata maupun simbol yang terdapat dalam 

soal. Kesalahan membaca dapat diketahui melalui proses wawancara. 

2. Kesalahan Memahami Masalah  

Kesalahan memahami masalah adalah kesalahan yang dilakukan 

peserta didik setelah siswa mampu membaca permasalahan yang ada dalam 

soal namun tidak mengetahui permasalahan apa yang harus siswa 

selesaikan. Atau dengan kata lain kesalahan memahami masalah terjadi 

siswa mampu untuk membaca pertanyaan tetapi gagal untuk mendapatkan 

apa yang siswa butuhkan sehingga menyebabkan dia gagal dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan. 

3. Kesalahan Transformasi 

Kesalahan transformasi adalah sebuah kesalahan yang dilakukan 

oleh siswa setelah siswa mampu memahami permasalahan yang terdapat 

dalam soal, namun tidak mampu memilih pendekatan untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut. Atau dengan kata lain kesalahan transformasi 

merupakan sebuah kesalahan yang terjadi ketika siswa telah benar 

memahami pertanyaan dari soal yang diberikan, tetapi gagal untuk memilih 

operasi matematika yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.  

4. Kesalahan Kemampuan Memproses  

Kesalahan kemampuan memproses adalah suatu kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam proses perhitungan. Peserta didik mampu memilih 

pendekatan yang harus ia lakukan untuk menyelesaikan soal, tapi siswa 

tidak mampu menghitungnya. Atau dengan  kata lain sebuah kesalahan 

disebut kesalahan kemampuan memproses apabila siswa mampu memilih 
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operasi yang diperlukan untuk menyelesaikan persoalan namun siswa tak 

dapat menjalankan prosedur dengan benar.  

5. Kesalahan Penulisan  

Kesalahan penulisan adalah kesalahan yang dilakukan oleh siswa 

karena kurang telitinya siswa dalam menulis. Pada tahap ini siswa sudah 

mampu menyelesaikan permasalahan yang diinginkan oleh soal, tetapi ada 

sedikit kekurangtelitian siswa yang menyebabkan berubahnya makna 

jawaban yang siswa tulis. Atau dengan kata lain sebuah kesalahan masih 

tetap bisa terjadi meskipun siswa telah selesai memecahkan permasalahan 

matematika, yaitu bahwa siswa salah menuliskan apa yang siswa 

maksudkan.  

Menurut Clemen (1980) dalam penelitian Riska Nurdiawan dan Luvy 

Sylviana Zanthy (2019) adapun indikator prosedur newman dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini. 

Tabel 2.1 indikator kesalahan berdasarkan prosedur newman 

No Jenis kesalahan  Indikator kesalahan 

1. Membaca(reading)  Siswa salah dalam membaca 

istilah, simbol, kata-kata, 

atau informasi penting 

dalam soal. 

2. Memahami Masalah 

(Comprehension) 

 Siswa tidak mengetahui apa 

yang sebenarnya ditanyakan 

pada soal. 

 Kesalahan menangkap 

informasi yang ada disoal 

sehingga tidak dapat 

menyelesaikan ke proses 

selanjutnya. 

3. Transformasi 

(Transformation) 

 Siswa gagal dalam 

mengubah kebentuk model 
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matematika yang benar  

 Siswa salah dalam 

menggunakan tanda operasi 

hitung  untuk menyelesaikan 

soal. 

4. Keterampilan Proses 

(Process Skills) 

 Salah dalam melakukan 

proses perhitungan. 

 Siswa tidak melanjutkan 

prosedur penyelesaian  

5. Penulisan Jawaban 

(Encoding) 

 Tidak menuliskan jawaban 

yang sesuai dengan konteks 

permasalahan. 

 Siswa tidak dapat 

menyimpulkan jawaban 

 Kesalahan karena 

kecerobohan atau kurang 

cermat. 

 

Kesalahan membaca yaitu kesalahan yang dilakukan siswa pada saat 

membaca soal. Kesalahan membaca terjadi ketika siswa tidak mampu 

mengenali kata-kata atau simbol matematika yang tertulis dalam soal yang 

menyebabkan kegagalannya untuk melanjutkan penyelesaian masalah.  

Kesalahan memahami masalah adalah kesalahan yang dilakukan siswa 

setelah ia mampu membaca permasalahan yang ada dalam soal namun tidak 

mengetahui permasalahan apa yang harus ia selesaikan. Kesalahan memahami 

masalah terjadi ketika siswa mampu untuk  membaca pertanyaan tetapi gagal 

dalam mendapatkan apa yang ia butuhkan dan menyebabkan dia tidak dapat 

atau salah menentukan solusi pemecahan masalah.  

Kesalahan transformasi adalah sebuah kesalahan yang dilakukan oleh 

siswa setelah ia mampu memahami permasalahan yang terdapat dalam soal, 

namun tidak mampu mengubah apa yang diketahui dari soal ke dalam bentuk 

matematikanya ataupun kesalahan memilih prosedur/strategi penyelesaian 
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untuk memecahkan permasalahan tersebut, sehingga kesalahan transformasi 

dapat diketahui dari hasil pekerjaan dan hasil wawancara yang ditunjukkan 

dengan siswa salah dalam memilih prosedur/strategi untuk memecahkan 

masalah atau salah dalam mengubah informasi pada soal ke dalam kalimat 

matematika.  

Kesalahan ketarampilan proses adalah suatu kesalahan yang dilakukan 

siswa dalam proses perhitungan. Sebuah kesalahan disebut kesalahan 

keterampilan proses apabila siswa mampu memilih prosedur yang diperlukan 

untuk menyelesaikan masalah namun ia tak dapat menjalankan prosedur 

tersebut dengan benar, dengan demikian, siswa yang melakukan kesalahan 

keterampilan proses dapat diketahui dari hasil pekerjaan dan hasil wawancara 

yang ditunjukkan ketika siswa salah dalam melakukan perhitungan.  

Kesalahan penulisan jawaban adalah kesalahan yang dilakukan karena 

kurang telitinya siswa dalam menulis jawaban yang diminta oleh soal. Pada 

tahap ini siswa sudah mampu menyelesaikan permasalahan yang diinginkan 

oleh soal, namun kurang telitinya siswa dapat menyebabkan berubahnya makna 

jawaban yang ia tulis.  

2.1.4 Pemecahan Masalah Matematika. 

Menurut Bell (1978: 310) definisi pemecahan masalah adalah 

“Mathematical problem solving is the resolution of a situation in mathematics 

which is regarded as a problem by the person who resolves it.” Dengan 

demikian suatu situasi merupakan masalah bagi seseorang jika ia menyadari 

adanya persoalan dalam situasi tersebut, mengetahui bahwa persoalan tersebut 

perlu diselesaikan, merasa ingin berbuat dan menyelesaikannya, namun tidak 



 

26 

 

serta merta dapat menyelesaikannya. Branca (1980: 3-7) menginterpretasikan 

pemecahan masalah (problem solving) dalam tiga hal, yaitu pemecahan 

masalah dipandang sebagai tujuan (a goal),proses (a process), dan 

keterampilan dasar (a basic skill). Dalam penelitian ini pemecahan masalah 

dijadikan sebagai tujuan yang hendak dicapai melalui proses belajar mengajar. 

Menurut Kusumah (2008), pemecahan masalah sebagai suatu tujuan memuat 

tiga kemampuan yang ingin dicapai; yakni memodelkan masalah seharihari 

dengan memakai simbol dan notasi matematik, menerapkan strategi untuk 

menyelesaikan berbagai masalah (masalah sejenis ataupun masalah baru) di 

dalam atau di luar matematika, dan menafsirkan hasil yang diperoleh secara 

bermakna dengan konteks masalah (Lisa, 2016). 

Pemecahan masalah merupakan salah satu tujuan dalam pembelajaran 

matematika. Memecahkan suatu masalah merupakan suatu aktivitas dasar bagi 

manusia. Kenyataan menunjukkan, sebagian besar kehidupan kita adalah 

berhadapan dengan masalah. Kita perlu menyelesaikan masalah tersebut, 

apabila kita gagal dalam menyelesaikan suatu masalah maka kita harus 

mencoba menyelesaikannya dengan cara lain. Kita harus berani menghadapi 

masalah untuk menyelesaikannya. Dengan demikian, pemecahan masalah 

merupakan metode pembelajaran yang baik untuk diajarkan di sekolah. Belajar 

pemecahan masalah mengacu pada proses mental individu dalam menghadapi 

suatu masalah untuk selanjutnya menemukan cara mengatasi masalah itu 

melalui proses berpikir yang sistematis dan cermat (Sutarto Hadi, 2014). 

Langkah-langkah atau tahapan menyelesaikan masalah matematika yang 
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merupakan indikator dari pemecahan masalah menurut Polya (Susilawati, 

2007: 128) dalam penelitian Indrie Noor Aini ada empat yaitu:  

1) memahami masalah, yaitu memahami apa yang ditanyakan dan 

diketahui dalam permasalahan,  

2) merencanakan penyelesaian, yaitu merumuskan masalah serta 

menyusun ulang masalah,  

3) melakukan perhitungan, yaitu melakukan perhitungan untuk 

menyelesaikan masalah sesuai dengan langkah sebelumnya,  

4) memeriksa kembali proses dan hasil, yaitu mengecek langkah-langkah 

yang sudah dilakukan. 

2. 2  Penelitian yang Relevan  

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan   adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Resky Noviana Sumedi dkk (2020) dengan 

judul “Analisis Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Limit 

Fungsi”, bahwa jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa yaitu 

kesalahan fakta, kesalahan konsep, kesalahan prinsip, dan kesalahan 

prosedural berdasarkan pada klasifikasi kesalahan dasar objek matematika. 

Kesalahan fakta yang dilakukan siswa yaitu siswa keliru dalam 

menuliskan simbol limit fungsi. Kesalahan konsep yang dilakukan siswa 

yaitu (1) siswa salah dalam menggunakan rumus untuk menyelesaikan 

soal, (2) siswa tidak memahami aturan dari limit fungsi. (3) siswa tidak 

mampu menyelesaikan soal. Kesalahan prinsip yang dilakukan siswa yaitu 

(1) keliru dalam menjabarkan suatu fungsi, (3) keliru dalam menentukan 
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bentuk akar sekawan dari suatu fungsi, (3) tidak memahami materi 

prasyarat dari limit fungsi. Kesalahan prosedural yang dilakukan siswa 

yaitu: (1) berupa kesalahan memahami dan mencermati perintah soal, (2) 

kesalahan dalam melakukan operasi, (3) keliru dalam penulisan dan (4) 

kesalahan prosedur tidak lengkap. Faktor-faktor yang menyebabkan siswa 

melakukan kesalahan-kesalahan dalam menyelesaikan soal limit fungsi 

yaitu siswa tidak mengetahui simbol dari limit kiri dan limit kanan yang 

benar, siswa kurang memahami konsep dari limit fungsi, pengetahuan 

prasyarat dari limit fungsi yang dimiliki siswa masih belum cukup atau 

kurang, siswa kurang teliti dalam menyelesaikan soal limit fungsi dan 

keterampilan yang dimiliki oleh siswa sangat kurang.   

b. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Suci Robiah (2020) dengan judul 

“Analisis Kesulitan Siswa Kelas XII dalam Menyelesaikan Soal Pada 

Materi Limit Fungsi”, berkesimpulan bahwa subjek masih mengalami 

kesulitan dalam menerapkan konsep untuk menyelesaian soal limit fungsi. 

Kesulitan yang dialami diantaranya ketidakmampuan subjek dalam 

mengingat nama-nama secara teknis dan ketidakmampuan untuk 

menyatakan arti dari istilah yang mewakili konsep tertentu dan didapat 

pula kesulitan dalam menerapkan prinsip dalam materi limit fungsi ini 

dengan seringnya siswa melakukan kesalahan pengoperasian untuk 

menyelesaikan soal limit . Sehingga mengakibatkan kurangnya ketepatan 

dan ketuntasan siswa dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Peneliti 

menyarankan kepada guru maupun calon tenaga pendidik agar pada saat 

mengajar lebih memperhatikan kesulitan siswa dalam memberikan materi 
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yang sedang diajarkan, agar siswa tidak kesulitan dalam menyelesaikan 

soal uraian. 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Islami Kulsum (2020) dengan judul 

“Analisis Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Matematika Materi 

Limit Fungsi Aljabar” bahwa tujuan dalam penelitian ini adalah 

mengetahui besarnya persenan kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika materi limit fungsi aljabar. Penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif jenis yang digunakan dalam 

penelitian ini. Salah satu sekolah menengah atas di kabupaten Bandung 

Barat yaitu SMA Darul Falah menjadi subjek pada penelitian ini. 

Diberikan tes diagnostik berbentuk soal uraian materi limit fungsi aljabar 

kepada 21 orang siswa kelas XII Ipa 1. Objek yang akan ditinjau adalah 

kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal. Jenis 

kesalahan tersebut mengambil dari klasifikasi yang dituliskan oleh Herman 

Hudoyo yaitu terdapat kesalahan konsep, kesalahan prosedur, dan 

kesalahan operasi. Dari hasil yang diperoleh, presentase kesalahan siswa 

dalan menyelesaikan soal matematika materi limit fungsi aljabar pada jenis 

konsep sebesar 34,5% dikategorikan cukup tinggi untuk jenis prosedur 

mendapat 36,9% dikategorikan cukup tinggi sedangkan jenis operasi 

sebesar 61,9% dikategorikan sangat rendah. Hal ini menandakan, siswa 

masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan suatu bilangan, 

terutama pada bilangan dengan tanda positif dan negatif. Kurang teliti dan 

kurang pemahaman siswa menjadi penyebab kesalahan itu muncul 

sehingga perlu adanya tindak lanjut guna mengatasi kesalahan tersebut 
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agar tidak terjadi kesalahan yang serupa.   

d. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Irfan (2014) dengan judul “Analisis 

Kesulitan Matematika Siswa SMA/MA Dalam Menyelesaikan Soal Setara 

UN di Kabupaten Maluku Tengah”, dalam penelitiannya dia meneyatakan 

bahwa kesulitan fakta tertinggi dialami sekolah strata rendah diikuti strata 

sedang kemudian strata tinggi. Urutan tingkat kesulitan tersebut juga 

terjadi dalam hal kesulitan ketrampilan, konsep, dan prinsip. 

e. Penelitian yang dilakukan oleh Muawanah (2015) dengan Judul “Analisis 

Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Berdasarkan Prosedur 

Newman Pada Materi Lingkaran di Kelas SMP Islam Sultan Agung 01 

Semarang”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. 

Sampel penelitian ini adalah 30 siswa kelas VIII D SMP Islam Sultan 

Agung 01 Semarang tahun ajaran 2014/2015. Melalui metode tes tertulis 

yang berbentuk soal cerita, dan melakukan wawancara terhadap subjek 

penelitian dan pengisian angket peneliti memperoleh data. Berdasarkan 

analisis diperoleh data bahwa (1) persentase siswa yang melakukan 

kesalahan membaca (reading) sebanyak 24,6%, (2) persentase siswa yang 

melakukan kesalahan memahami (comprehension) sebanyak 62,6%, (3) 

persentase siswa yang melakukan kesalahan transformasi sebanyak 37,3% 

, (4) persentase siswa melakukan kesalahan keterampilan proses sebanyak 

31,3%. (5) persentase siswa melakukan kesalahan penulisan jawaban akhir 

sebanyak 94,6% .  
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2.3 Kerangka Berfikir 

Menurunnya daya serap siswa terkait materi Limit Fungsi 

menunjukkan bahwa masih banyak siswa melakukan kesalahan-kesalahan 

dalam mengerjakan soal materi Limit Fungsi. Adanya kesalahan ini 

menunjukkan siswa masih mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal Limit 

Fungsi. Kesalahan yang dilakukan disebabkan karena banyak hal diantaranya 

belum memahami materi dengan baik, salah dalam memahami soal, tidak 

mengetahui rumus yang seharusnya digunakan, kurang teliti saat mengerjakan, 

tidak memahami istilah-istilah kunci yang ada pada soal, kurang banyak latihan 

soal, dan masih banyak kemungkinan penyebab kesalahan lainnya. Untuk 

mengetahui lebih pasti penyebab kesalahan yang dilakukan siswa perlu 

dilakukan analisis secara lebih mendalam pada tiap kesalahan yang dilakukan 

siswa. 

Analisis kesalahan yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan metode analisis kesalahan Newman. Digunakannya metode 

analisis kesalahan Newman dimaksudkan untuk menyelidiki penyebab dan 

jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal-soal materi Limit Fungsi. 

Setelah diketahui letak kesalahan siswa, dilakukan wawancara untuk 

mengetahui penyebab terjadinya siswa melakukan kesalahan tersebut. Dari 

penyebab kesalahan siswa maka dapat diklasifikasikan kesalahan yang 

dilakukan termasuk jenis kesalahan apa berdasarkan metode analisis kesalahan 

Newman. Jenis-jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika 

berdasarkan prosedur Newman yaitu kesalahan membaca soal (reading errors), 

kesalahan memahami masalah (comprehension errors), kesalahan transformasi 
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(transformation errors), kesalahan keterampilan proses (process skills errors), 

dan kesalahan penulisan jawaban (encoding errors).  

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menjelaskan terkait kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan masalah matematika pada materi Limit Fungsi. 

Peneliti ingin melihat bagaimana kesalahan siswa dalam mengerjakan soal 

matematika dalam pokok bahasan Limit Fungsi untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam mengerjakan soal. Adapun gambaran kerangka pikir 

dapat dlihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir 


