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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui jenis kesalahan siswa kelas XI 

SMP dalam menyelesaikan soal matematika bertipe PISA. Cara untuk mengetahui 

kesalahan-kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal, hal pertama yang dilakukan 

adalah melakukan kajian pustaka. Kajian pustaka yang dilakukan meliputi buku 

teks, jurnal, tesis, dan hasil penelitian lain yang telah ada (Hakim, 2010). Adapun 

kajian pustaka tersebut mencakup: kerangka konseptual, kemampuan matematis 

PISA, masalah matematika, pemecahan masalah matematika, analisis kesalahan 

dalam matematika. 

 

2.1. Kerangka Konseptual 

 Kerangka konseptual merupakan suatu hubungan antara konsep satu 

dengan konsep yang lain dari masalah yang ingin diteliti. Tujuan kerangka 

konseptual untuk mempermudah dalam melakukan penelitian agar lebih terarah 

(Prasetya, 2008). Kerangka konseptual harus memperkaya asumsi-asumsi dasar 

yang berasal dari bahan-bahan referensi yang digunakan (Kuntjojo, 2009). Hal ini 

dapat diperkuat dengan mengadakan pengamatan langsung pada lingkup area 

masalah yang akan dijadikan penelitian.  

Konsep dalam hal ini adalah suatu abstraksi atau gambaran yang dibangun 

dengan membentuk suatu pengertian. Oleh karena itu, konsep tidak dapat diamati 

dan diukur secara langsung. Suatu konsep tersebut agar dapat diamati dan diukur, 

maka konsep tersebut harus dijabarkan terlebih dahulu menjadi variabel-variabel 

(Nurharini & Wahyuni, 2008). 
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Gambar 2.1 Kerangka konseptual 

Kerangka konseptual merupakan kerangka fikir mengenai hubungan antar 

variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian atau hubungan antar konsep 

dengan konsep lainnya dari masalah yang diteliti sesuai dengan apa yang telah 

diuraikan pada studi kepustakaan (Heryana, 2015). Sesuai dengan judul yang 

diambil, kerangka konseptualnya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.2 Kemampuan Matematis PISA 

Berbagai permasalahan yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari 

banyak berkaitan dengan penerapan matematika. Penguasaan matematika yang 

baik dapat membantu peserta didik menyelesaikan masalah tersebut. 

Pertanyaannya adalah kemampuan matematika seperti apa yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Literasi matematika 

didefinisikan sebagai kemampuan untuk merumuskan, menerapkan matematika 

dalam berbagai konteks, secara matematis dan menggunakan konsep, prosedur, 

dan fakta untuk menjelaskan atau memperkirakan fenomena atau kejadian. 

Pemberian Tes soal bertipe PISA 

Penyelesaian 

Analisis Kesalahan Siswa 

Langkah pemecahan Masalah: 

1. Memahami masalah 

2. Membuat rencana 

3. Melaksanakan Rencana 

4. Meninjau Kembali 
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Literasi matematika membantu seseorang untuk memahami peran atau kegunaan 

ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari (Mujulifah, 2015). 

Literasi matematika menetapkan tiga sasaran penilaian studi PISA 

(konten, konteks, dan kompetensi) dengan tujuan mengembangkan  tujuh 

kemampuan matematis  yaitu: komunikasi, matematisasi, representasi, penalaran 

dan argumen, merancang strategi untuk menyelesaikan masalah, menggunakan 

simbolis, bahasa dan operasi formal, dan menggunakan perangkat matematika. 

Kemampuan komunikasi matematika PISA dilihat dari kemampuan dalam 

membaca, memahami dan menafsirkan baik pernyataan, pertanyaan, tugas atau 

objek yang memungkinkan peserta didik untuk membentuk mental dalam suatu 

situasi (OECD, 2016). 

Matematika mempresentasikan salah satu hasil kerja dengan 

menggunakan grafik, tabel, diagram, gambar, persamaan, rumus, maupun benda 

konkret. Setiap representasi memiliki tujuan dan sifatnya masing-masing 

sehingga proses penerjemahannya menjadi sangat penting dan menentukan 

sesuai tidaknya dengan situasi dan tugas yang harus dikerjakan (Tarhadi, 2011). 

Pemecahan masalah pada soal matematika serupa PISA memiliki efek potensial 

dalam mengeksplorasi kemampuan pemecahan masalah matematika, 

meningkatkan penalaran, kreativitas dan kemampuan pemikiran siswa (Rita 

Novita, Zulkardi, dan Yusuf Hartono, 2012). 

Adapun kemampuan pemecahan masalah dalam PISA dilihat dari 

kemampuan memilih dan membuat rencana atau strategi untuk menyelesaikan 

masalah pada sebuah konteks, dimana hal tersebut juga menyediakan petunjuk pada 

proses pengerjaannya (Silva, Zulkardi, & Darmawijoyo, 2011). Beberapa masalah 
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mungkin sederhana dan strategi pemecahannya terlihat jelas, namun ada juga masalah 

matematika yang perlu strategi pemecahan cukup rumit. Meskipun demikian, 

kemampuan ini dituntut untuk digunakan pada semua proses penyelesaian masalah. 

PISA menggunakan pendekatan literasi yang inovatif, suatu konsep 

belajar yang berkaitan dengan kapasitas para siswa untuk menerapkan 

pengetahuan dan keterampilan dalam mata pelajaran kunci disertai dengan 

kemampuan untuk menelaah, memberi alasan dan mengomunikasikannya secara 

efektif, serta memecahkan dan menginterpretasikan permasalahan dalam 

berbagai situasi. Konsep belajar dalam PISA berhubungan dengan konsep belajar 

sepanjang hayat, yaitu konsep belajar yang tidak membatasi pada penilaian 

kompetensi siswa sesuai dengan kurikulum dan konsep lintas kurikulum, 

melainkan juga motivasi belajar, konsep diri mereka sendiri, dan strategi belajar 

yang diterapkan (Silva et al., 2011).  

Secara umum, kemampuan matematis dalam literasi PISA melibatkan 

kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan menggunakan ekspresi 

simbolis pada konteks matematika (pernyataan dan pengoperasian aritmetika). 

Simbol, aturan dan sistem yang digunakan bervariasi tergantung pada konten 

pengetahuan matematik yang diperlukan untuk memformulasi, menyelesaikan 

atau menginterpretasikan secara matematis (Sulistyaningsih, 2016). Hal ini juga 

didukung dengan penggunaan perangkat fisik seperti instrumen ukur berupa 

kalkulator dan perangkat berbasis komputer. Peserta didik harus mampu 

menggunakan dan memilah berbagai macam perangkat yang sesuai digunakan 

untuk memecahkan suatu masalah matematika dan mengetahui batasan-batasan 

yang ada pada perangkat tersebut 
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2.3 Masalah Matematika  

Setiap persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat 

sepenuhnya dikatakan masalah. Masalah adalah suatu situasi yang disadari 

kebenarannya dan perlu dicari penyelesaiannya tetapi tidak langsung ditemukan 

cara memecahkannya  (Tentang & Datar, 2013).  Sesuatu disebut masalah bila 

hal itu mengandung pertanyaan yang harus dijawab (Madio, 2011). Masalah 

adalah situasi dimana seseorang individu atau kelompok terbuka untuk 

melakukan suatu tindakan tetapi tidak ada algoritma yang siap dan dapat 

diterima sebagai suatu metode pemecahannya (Rustam, 2015).  

Masalah sering juga terdapat pada dunia pendidikan, salah satunya pada 

saat pembelajaran matematika. Matematika merupakan pengetahuan yang 

berkenaan dengan ide-ide atau konsep yang abstrak yang tersusun secara 

hierarkis dan penalarannya secara deduktif (Hasratuddin, 2014). Matematika 

sebagai suatu cara untuk menemukan suatu jawaban terhadap masalah yang 

dihadapi oleh  manusia, suatu cara menggunakan informasi, menggunakan 

pengetahuan tentang bentuk dan ukuran, menggunakan pengetahuan tentang 

menghitung (Mulyono, 2003). Matematika sebagai suatu bidang ilmu yang 

merupakan alat pikir berkomunikasi, alat untuk memecahkan berbagai persoalan 

praktis, yang unsur-unsurnya logika dan intuisi, analisis dan kontruksi, 

generalitas dan individualitas, serta mempunyai cabang-cabang antara lain 

aritmatika, aljabar, geometri, dan analisis (Uno, 2010). 

Pendapat yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut dapat 

didefinisikan bahwa masalah adalah sesuatu pertanyaan yang cara 

penyelesaiannya tidak langsung diterima sebagai suatu metode pemecahannya, 
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sedangkan matematika adalah suatu pengetahuan berkenaan dengan ide-ide atau 

konsep abstrak yang tersusun secara berurutan, logis, guna untuk memecahkan 

berbagai persoalan praktis, dan mempunyai cabang-cabang antara lain 

aritmatika, aljabar, geometri, dan analisis. Definisi-definisi tersebut dapat 

disimpulan bahwa masalah matematika adalah suatu pertanyaan yang 

penyelesaiannya berisi ide-ide atau konsep matematika dan tanpa menggunakan 

algoritma yang rutin. 

 

2.4 Pemecahan Masalah Matematika 

Pemecahan masalah merupakan bagian dari kurikulum matematika yang 

sangat penting karena dalam proses pembelajaran maupun penyeleseaiannya. 

Siswa dimungkinkan memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta 

ketrampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan dalam pemecahan masalah 

yang bersifat tidak rutin (Hadi & Radiyatul, 2014). Melalui kegiatan ini aspek-

aspek kemampuan matematika penting seperti penerapan aturan pada maslah 

tidak rutin, penemuan pola, penggenaralisasian, komunikasi matematik, dan lain-

lain dapat dikembangkan dengan baik. 

Sebuah soal pemecahan masalah biasanya memuat suatu situasi yang 

dapat mendorong seseorang untuk menyelesaikanya akan tetapi tidak secara 

langsung tahu caranya. Jika seorang anak dihadapkan pada suatu masalah 

matematika dan anak tersebut langsung tahu cara menyelesaikannya dengan 

benar, maka masalah yang diberikan tidak dapat digolongkan pada kategori soal 

pemecahan masalah. 
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Pemecahan masalah dibutuhkan bilamana kita ingin mencapai tujuan 

tertentu tetapi cara penyelesaiannya tidak jelas (Tentang & Datar, 2013). Hal ini, 

bila siswa melatih untuk menyelesaikan masalah, maka siswa itu mempunyai 

keterampilan tentang bagaimana mengumpulkan informasi yang relevan, 

menganalisis informasi dan menyadari betapa perlunya meneliti kembali hasil 

yang diperoleh. Ide tentang pemecahan masalah dirumuskan oleh beberapa ahli 

(Bekti, 2014). Menuliskan perbandingan tahapan dalam pemecahan masalah 

menurut beberapa ahli yang disajikan dalam Tabel 2.1. 

Tabel 2.1: Perbandingan Tahapan dalam Pemecahan Masalah 

No. 
Krulik and 

Rudnick (1980) 
George Polya (1988) John Dewey (1933) 

1. Membaca dan berpikir 

(read and 

think) 

Memahami masalah 

(understanding the 

problem) 

Pengenalan 

(recognition) 

2. Mengeksplorasi dan 

merencanakan 

(explore and plan) 

Membuat rencana 

penyelesaian (devising a 

plan) 

Pendefinisian 

(definition) 

3. Memilih suatu strategi 

(select a strategy) 

Melakukan rencana 

penyelesaian (carrying out 

a plan) 

Perumusan 

(formulation) 

4. Menemukan suatu 

jawaban (find an 

answer) 

Mengecek kembali 

hasilnya (looking back) 

Mencobakan 

(test) 

5. Meninjau dan 

mendiskusikan 

(reflect and extend) 

 Evaluasi 

(evaluation) 

Sumber : The Mathematics Educator (Carson, 2007) 

Polya menetapkan empat tahap yang dapat dilakukan agar siswa lebih 

terarah dalam menyelesaikan masalah matematika, yaitu memahami masalah, 

menyusun rencana, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali hasil yang 

diperoleh (Bekti, 2014). Polya menggunakan langkah penyelesaian masalah yaitu 

memahami masalah, membuat rencana penyelesaian, melakukan rencana 

penyelesaian dan melakukan pengecekan kembali hasilnya. Langkah memahami 
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msalah tanpa adanya pemahaman terhadap maslah yang ada siswa tidak bisa 

menyelesaikan masalah yang diberikan. Selanjutnya siswa diharapkan mampu 

menyusun rencana dan setrategi. Langkah penyelesaian masalah sangat 

tergantung pada pengalaman siswa dalam menyusun penyelesaian terhadap suatu 

masalah. Langkah selanjutnya adalah siswa mampu menyelesaikan masalah 

sesuai dengan rencana yang telah disusun dan dianggap tepat. Langkah terakhir 

melakukan pengecekan kembali hasil. Langkah pertama sampai langkah terakhir 

dengan model seperti ini maka kesalahan yang tidak perlu terjadi dapat dikoreksi 

kembali sehingga siswa dapat menemukan jawaban yang benar sesuai dengan 

masalah yang diberikan.  Polya menguraikan secara rinci proses yang dapat 

dilakukan pada tiap langkah pemecahan masalah melalui pertanyaan-pertanyaan 

sebagai berikut. 

1. Memahami masalah 

Siswa harus dapat menentukan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan dalam masalah atau soal yang diberikan. Hal ini harus dilakukan 

sebelum siswa menyusun rencana penyelesaian dan melaksanakan rencana 

yang telah disusun, apabila siswa salah dalam menentukan mana diketahui dan 

ditanyakan dalam soal maka kemungkinan mengalami kesalahan dalam 

menyusun rencana penyelesaian. 

2. Menyusun rencana 

Langkah selanjutnya siswa menyusun rencana penyelesaian soal yang 

diberikan, dengan mempertimbangkan berbagai hal diantaranya yaitu 

diagram/tabel/gambar atau data lainnya dalam soal, hubungan antara 

keterangan yang ada dalam soal dengan unsur yang ditanyakan, rumus- rumus 
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yang dapat digunakan, dan kemungkinan cara lain yang dapat digunakan. 

Langkah ini menuntut siswa untuk dapat mengaitkan masalah dengan materi 

yang telah diperoleh, sehingga ditemukan penyelesaian masalah yang tepat. 

3. Melaksanakan rencana 

Rencana yang telah tersusun selanjutnya dapat digunakan untuk 

menyelesaikan soal dengan cara melaksanakan rencana yang telah dibuat. 

4. Memeriksa kembali hasil yang diperoleh 

Hasil yang diperoleh dari melaksanakan rencana, siswa harus 

memeriksa kembali jawaban yang didapat, banyak siswa tidak melakukan 

tahap ini sehingga terjadi kesalahan dalam pengerjaannya. 

 

2.5.     Analisis Kesalahan dalam Matematika 

 Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan kesalahan adalah 

penyimpanan terhadap sesuatu yang benar. Analisis kesalahan adalah pembuktian 

utuk mengetahui penyimpangan terhadap hal yang benar pada bagian tertentu.  

Kesalahan yang bersifat sistematis dan konsisten dipengaruhi oleh 

kemampuan siswa, sedangkan kesalahan yang bersifat indental bukan merupakan 

akibat rendahnya tingkat penguasaan materi pelajaran. Kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal uraian berbentuk soal cerita, yaitu 

kesalahan memahami soal, kesalahan membuat model matematika, kesalahan 

melakukan perhitungan, dan kesalahan menarik kesimpulan. Adapun penyebab 

siswa melakukan kesalahan tersebut yaitu karena rendahnya minat dan motivasi 

siswa terhadap pelajaran matematika (Kurnia, Sutiarso, & Yunarti, 2003). 
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Jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika antara lain sebagai berikut (Malik, 2011). 

1. Kesalahan konsep indikatornya adalah kesalahan menentukan rumus atau 

teorema untuk menjawab masalah, penggunaan teorema atau rumus oleh siswa 

tidak sesuai dengan kondisi prasyarat berlakunya rumus tersebut atau tidak 

menuliskan teorema. 

2. Kesalahan menggunakan data indikatornya adalah tidak menggunakan data 

yang seharusnya dipakai, kesalahan memasukkan data ke variabel, 

menambahkan data yang tidak perlu dalam menjawab suatu masalah. 

3. Kesalahan interpretasi bahasa indikatornya adalah kesalahan menyatakan 

bahasa sehari-hari dalam bahasa matematika, kesalahan menginterpretasikan 

simbol-simbol, grafik, dan tabel ke dalam bahasa matematika. 

4. Kesalahan teknis indikatornya adalah kesalahan perhitungan atau komputasi, 

kesalahan manipulasi operasi matematika. 

Kesalahan penarikan kesimpulan indikatornya adalah melakukan 

kesimpulan tanpa alasan pendukung yang benar, melakukan penyimpulan yang 

tidak sesuai dengan penalaran logis. 

Jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam penelitian (Permatasari, 

Setiawan, & Kristiana, 2015) sebagai berikut: 

1. Kesalahan strategi indikatornya kesalahan dalam menggunakan prosedur atau 

cara penyelesaian yang tidak tepat. 

2. Kesalahan terjemahan indikatornya kesalahan dalam mengubah informasi atau 

memberi makna suatu ungkapan matematik 

3. Kesalahan sistematik indikatornya kesalahan yang berkenaan dengan pilihan 

yang salah atas teknik ekstrapolasi. 
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4. Kesalahan konsep indikatornya kesalahan dalam memahami gagasan abstrak. 

5. Kesalahan tanda indikatornya kesalahan dalam memberikan atau menuliskan 

tanda operasi matematika. 

6. Kesalahan tanpa pola indikatornya kesalahan dimana siswa dalam 

mengerjakan soal secara sembarangan. 

7. Kesalahan hitung indikatornya kesalahan dalam melakukan operasi hitung 

dalam matematika. 

Tabel 2.2 Adopsi Indikator Jenis Kesalahan Siswa 

 Menyelesaikan Soal Cerita 

Jenis Kesalahan Indikator 

Kesalahan 

Memahami 

Soal 

 

Kesalahan 

menentukan apa yang 

diketahui 

a) Siswa menuliskan dengan benar apa yang diketahui dalam soal. 

b) Siswa salah dalam menuliskan apa yang diketahui dalam soal. 

c) Siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dalam soal. 

Kesalahan 

menentukan apa yang 

ditanya 

a) Siswa menuliskan dengan benar apa yang ditanyakan dalam soal. 

b) Siswa salah dalam menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal. 

c) Siswa tidak menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal. 

Kesalahan 

Menyusun 

Rencana 

Kesalahan 

menentukan 

pemisalan variabel 

a) Siswa menuliskan dengan benar pemisalan variabel yang akan 

dipakai pada pembuatan model matematika sesuai dengan data 

yang diketahui dan ditanya. 

b) Siswa menuliskan pemisalan variabel yang akan dipakai pada 

pembuatan model matematika tetapi tidak sesuai dengan data yang 

diketahui dan ditanya. 

c) Siswa tidak menuliskan pemisalan variabel yang akan dipakai pada 

pembuatan model matematika. 

Kesalahan membuat 

model matematika 

a) Siswa menuliskan dengan benar model matematika sesuai dengan 

data yang diketahui dan ditanya dalam soal. 

b) Siswa menuliskan model matematika tetapi tidak sesuai dengan 

data yang diketahui dan ditanya dalam soal. 

c) Siswa tidak menuliskan model matematika dari soal yang 

diberikan. 

Kesalahan dalam 

menuliskan metode 

penyelesaian 

a) Siswa menuliskan dengan benar metode penyelesaian sesuai 

perintah soal. 

b) Siswa menuliskan metode penyelesaian tetapi tidak sesuai dengan 

perintah soal. 

c) Siswa tidak menuliskan metode penyelesaian soal. 

 Kesalahan 

menentukan langkah-

langkah dalam 

menyelesaikan 

a) Siswa menuliskan dengan benar langkah-langkah yang akan 

digunakan dalam menyelesaikan soal sesuai dengan metode yang 

diambil/ditentukan. 

b) Siswa menuliskan langkah-langkah yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan soal tetapi tidak sesuai dengan metode yang 

diambil/ditentukan. 

c) Siswa tidak menuliskan langkah-langkah yang akan digunakan 

dalam menyelesaikan soal 

Kesalahan 

Melaksanaka

n Rencana 

 

Kesalahan 

menyelesaikan model 

matematika yang 

telah dibuat sesuai 

a) Siswa menyelesaikan model matematika yang telah dibuat sesuai 

dengan rencana yang telah disusun (sesuai dengan metode dan 

langkah penyelesaian yang diambil). 
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Jenis Kesalahan Indikator 

dengan rencana yang 

telah disusun 

b) Siswa menyelesaikan model matematika yang telah dibuat tetapi 

tidak sesuai dengan rencana yang disusun (tidak sesuai dengan 

metode dan langkah penyelesaian yang diambil). 

c) Siswa tidak menyelesaikan model matematika yang telah dibuat. 

  

Kesalahan 

perhitungan dalam 

menyelesaikan model 

matematika yang 

telah dibuat 

a) Siswa melakukan perhitungan dengan benar untuk menyelesaikan 

model matematika yang telah dibuat. 

b) Siswa salah dalam melakukan perhitungan terhadap penyelesaian 

model matematika yang telah dibuat. 

c) Siswa tidak melakukan perhitungan untuk menyelesaikan model 

matematika yang telah dibuat. 

Kesalahan 

menentukan 

kesimpulan terhadap 

penyelesaian 

permasalahan 

a) Siswa menuliskan dengan benar kesimpulan sesuai dengan 

permasalahan yang diberikan. 

b) Siswa menuliskan kesimpulan tetapi tidak sesuai dengan 

permasalahan yang diberikan. 

c) Siswa tidak menuliskan kesimpulan. 

Kesalahan 

dalam 

Memeriksa 

Kembali 

Solusi yang 

Diperoleh 

Kesalahan urutan 

langkah-langkah 

penyelesaian dalam 

memeriksa kembali 

solusi yang diperoleh. 

a) Siswa memeriksa kembali solusi yang diperoleh menggunakan 

langkah-langkah yang sistematis. 

b) Siswa memeriksa kembali solusi yang diperoleh tetapi tidak 

menggunakan langkah-langkah yang sistematis. 

c) Siswa tidak memeriksa kembali solusi yang diperoleh. 

Kesalahan 

perhitungan 

matematika dalam 

memeriksa kembali 

solusi yang diperoleh. 

a) Siswa melakukan perhitungan dengan benar ketika memeriksa 

kembali solusi yang diperoleh. 

b) Siswa salah dalam melakukan perhitungan ketika memeriksa 

kembali solusi yang diperoleh. 

c) Siswa tidak melakukan perhitungan ketika memeriksa kembali 

solusi yang diperoleh 

kesalahan 

memperoleh jawaban 

akhir. 

a) Siswa memperoleh jawaban akhir sesuai dengan data awal yang 

diberikan. 

b) Siswa memperoleh jawaban akhir tetapi tidak sesuai dengan data 

awal yang diberikan. 

c) Siswa tidak memperoleh jawaban akhir 

Sumber : (Hidayah, 2016) 

 

 Indikator jenis kesalahan siswa menyelesaikan soal cerita diadopsi dari 

jurnal prosiding seminar nasional pendidikan matematika 2016 oleh Shofia 

Hidayah, program studi Magister Pendidikan Matematika. Sehingga tidak 

dilakukan uji reliabilitas dan uji validitasnya. 


