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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Teori Belajar 

Menurut Snelbecker berpendapat bahwa teori sejumlah bukti yang 

mengikuti aturan-aturan yang sesuai dan antar bukti satu ke bukti yang lain logis 

serta saling berkesinambungan. Teori sangat penting dan vital kaitaannya dengann 

psikologi dan pendidikan agar dapat maju atau berkembang, selain itu dengan 

menggunakan teori mampu memecahkan masalah pada bidang terkait karena ilmu 

untuk berkembang harus dilandasi teori ( Dahar,2011). 

 Menurut Winkel ( 2004 ) belajar merupakan bentuk dari sebuah aktifitas 

secara mental ataupun psikis, melakukan interaksi aktif dalam lingkungan sekitar, 

tindakan tersebut menghasilkan suatu perubahan dalam keterampilan, 

pengetahuan, pemahaman, dan nilai sikap. Perubahan yang diperoleh dari belajar 

berupa suatu hasil yang baru atau penyempurnaan dari hasil sebelumnya. Oleh 

karena itu, perubahan bersifat konstan dan membekas. 

 Menurut Gagne belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses dari 

pengalaman organisasi agar dapat merubah perilakunya. Belajar dihasilkan dari 

pengalaman dengan lingkungan, yang didalamnya terdapat hubungan stimulus-

stimulus dan respon-respon ( Dahar, 2011). 

Secara pragmatis, teori-teori pokok belajar merupakan sebuah prinsip umum 

atau kumpulan prinsip yang saling berkaitan serta dengan penjelasan dari fakta 

dan penemuan yang terjadi dalam peristiwa belajar (Syah,M.2003).  
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 Teori belajar merupakan serangkaian proses perubahan, perkembangan 

siswa,pengetahuan, pengalaman serta nilai-nilai moral yang didapatkan melalui 

analisa lingkungan sekitar. Selain itu, dengan belajar anak atau siswa mampu 

berpikir secara realistis karena siswa sudah dibekali oleh ilmu pengetahuan 

sebelumnya untuk menyelesaikan soal matematika meskipun perkembangan 

setiap siswa berbeda dari setiap umurnya.  

2.1.2 Analisis Kesalahan Matematika 

Analisis menurut KBBI ( Kamus Besar Bahasa Indonesia) merupakan suatu 

penyelidikan terhadap suatu peristiwa dengan tujuan untuk mengetahui kejadian 

peristiwa secara nyata dan akurat atau meneliti sebab akibat dari sebuah peristiwa 

yang terjadi. Sedangkan Kesalahan menurut KBBI adalah sebuah ketidakbenaran, 

kekeliruan, perihal sesuatu yang salah. Analisis menurut Atim (Rahayu, 

Muhsetyo,&Rahardjo,2016) merupakan suatu tindakan mengetahui, menelaah, 

mengklarifikasi, memahami, mendalami, menginterprestasikan, melihat, dan 

mengamati suatu peristiwa yang ada.  

Menurut Haryono (Amir, 2015) kesalahan dalam menyelesaikan soal 

matematika yakni kesalahan non konsep dan konsep. Kesalahan non konsep 

diartikan sebagai suatu kesalahan yang dilakukan karena salah dalam proses 

perhitungan yang tidak mengikuti dasar berpikir. Sedangkan kesalahan konsep 

yang dimaksud adalah kesalahann yang dilakukan siswa dalam mengartikan atau 

menafsirkan konsep-konsep,operasi-operasi ataupun salah dalam menerapkannya. 

Hal ini dinyatakan pula oleh Hidayat (Rahayu et al., 2016) mengungkapkan 

bahwa kesalahan yang terjadi pada siswa dapat digolongkan menjadi empat 

macam, yakni kesalahan fakta yaitu kesalahan yang terdapat pada materi terkait 
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dalam soal, kesalahan operasi yaitu kesalahan dalam menghitung, kesalahan 

konsep yakni kesalahan dalam memahami konsep dari sebuat topik materi, dan 

yang terakhir kesalahan prinsip yakni kesalahan dalam memahami serta 

mengaplikasikan prinsip pada soal.  

Mulyono berpendapat bahwa kesalahan  yang sering dilakukan oleh siswa 

dalam meyelesaikan soal matematika yakni kurangnya pengetahuan mengenai 

simbol, kurang memahami terkait nilai tempat, menggunakan proses yang kurang 

tepat, kesalahan dalam menghitung, dan kesalahan dalam penulisan (Sunarsi, 

2009).  

 Jenis-jenis kesalahan menurut Sukirman (Amir, 2015) diantara lain : a). 

kesalahan prinsip, yakni kesalahan yang berhubungan dengan 2 objek atau lebih; 

b) kesalahan  konsep, yakni kesalahan yang berhubungan dengan materi; c). 

kesalahan operasi yakni kesalahan dalam menghitung; Namun, diklasifikasikan 

kembali jika kesalahan prinsip dan kesalahan operasi bukan termasuk dalam 

kesalahan konsep. 

 Kesalahan dalam matematika merupakan sebuah tindakan yang 

mengarahkan siswa pada bentuk penyimpangan atau kesalahan prosedur dalam 

mengerjakan. Sebuah kesalahan dalam matematika sering terjadi dikarenakan 

siswa gagal dalam memahami maksud dari soal tersebut dan siswa sering kali 

kurang teliti dalam penulisan hasil akhir. Siswa sering kali mudah terkecoh 

dengan beberapa soal yang membutuhkan penalaran yang sangat tajam dan pada 

akhirnya siswa sering mengalami kesulitan atau berhenti ditengah jalan. 

Matematika sering kali disebut-sebut sebagai pelajaran yang dekat dengan 
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kehidupan sehari-hari namun, kenyataannya siswa sering kali mengalami 

kesalahan dalam memahami soal yang membutuhkan analisis seperti soal cerita. 

2.1.3  Kajian Teori tentang Geometri 

A.      Pengertian Geometri 

Galileo  berpikir bahwa geometri merupakan alat penting untuk memahami 

alam semesta oleh sebab itu sangat penting untuk memahami dasar, mempelajari 

hubungan diantaranya dan mampu mengklasifikasikannya, serta memahami 

karakteristik bagian-bagian geometri (Asis dkk, 2015).  Selain itu, Geometri 

dikatakan sebagai salah satu topik yang penting dalam dunia matematika, karena 

menurut Uiskin (Safrina,dkk 2014) geometri adalah satu-satunya materi dalam 

matematika yang bisa mengaitkan dengan bentuk-bentuk bangun yang ada pada 

dunia nyata.Selanjutnya geometri satu-satunya cabang ilmu yang dapat 

mentranformasikan ide-ide ke dalam bentuk visual, yang terakhir geometri dapat 

memberikian contoh yang tidak tunggal tentang sistem matematika.  

Menurut Aminudin ( 2012) salah satu  mata pelajaran matematika yang 

sejalan dengan peran dan tujuan matematika adalah geometri yang dekat dengan 

kehidupan. Tujuan pembelajaran geometri adalah agar siswa dapat bernalar serta 

berkomunikasi secara baik, rasa percaya diri siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika. Hal ini sependapat Solfitri dkk (2017) geometri perlu dipelajari 

karena geometri (1) geometri membantu siswa untuk memiliki rasa percaya diri 

(2) geometri mampu mengantar siswa untuk melakukan eksplorasi sehingga 

mampu mengembangkan kemampuan dalam memecahkan masalah (3) geometri 

dapat menunjang ilmu pengetahuan lainnya (4) geometri dapat digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari (5) geometri penuh akan teka-teki dan menyenangkan. 
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Dari pendapat diatas mampu disimpulkan bahwa geometri merupakan 

cabang ilmu matematika yang sangat penting dalam kehidupan nyata dan bentuk-

bentuk dari geometri sangat mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari.Bentuk 

geometri sangatlah banyak mulai dari pengukuran, mengubah bentuk gambar 

menjadi sebuah ide-ide baru, dan pembuktian. Mempelajari ilmu geometri 

sangatlah membantu dalam segi penalaran, memecahkan masalah, membantu 

siswa dalam mengutarakan pendapat sehingga rasa percaya diri siswa bisa lebih 

meningkat dan siswa bisa mengeksplorasi serta mengembangkan pola berpikirnya 

dengan dasar siswa harus memahami  geometri. 

B. Kesalahan Siswa Menyelesaikan Soal Geometri 

Pembelajaran geometri siswa diharapkan memahami konsep secara matang 

sehingga siswa mampu menerapkan ketrampilan dasar dalam geometri agar dapat 

mendeskripsikan gambar, menyeketsa gambar geometri, melabel titik tertentu, 

mengenal macam bangun datar dan ruang, memvisualisasikan bangun geometri 

serta mengenal perbedaan dan kesamaan antar bangun geometri. Pada 

kenyataannya, siswa masih mengalami kesulitan dalam mempelajarai dan 

menyelesaikan soal-soal geometri (Muhassanah, 2015). 

Ozerem (2012) menemukan kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa 

yakni kesalahan dalam membaca informasi yang ada pada soal, menentukan 

keliling dan luas bangun datar, kesalahan dalam melakukan operasi (kali, jumlah, 

bagi atau pengurangan). Menurut Hartini (2008) siswa mampu menyelesaikan 

soal matematika dengan menggunakan soal matematis dan soal cerita. soal 

matematis merupakan suatu bentuk soal yang menggunakan simbol matematis. 

Sedangkan, soal cerita adalah soal yang diberikan berupa permasalahan dalam 
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bentuk pertanyaan. Jika dilihat Kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

geometri bermacam-macam. Senada dengan pernyataan Kurniasari (2013) ini 

dinyatakan oleh bahwa kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal geometri 

terdapat tiga jenis yakni kesalahan abstraksi, kesalahan konsep, dan kesalahan 

prosedural. 

 Berdasarkan pendapat diatas kesalahan dalam geometri pada umumnya 

sering terjadi dalam konsep awal siswa memahami dan membaca maksud soal, 

kemudian siswa salah dalam prosedur pengerjaan dan sering kali apabila siswa 

menemukan soal berbentuk penalaran siswa masih sulit untuk menuliskan 

jawaban ke dalam bentuk tulisan. Karena jenis kesalahan yang ada pada siswa 

bervariasi maka perlu upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi tipologi 

kesalahan tersebut agar dapat mengatasi dan  menyelesaikannya soal geometri. 

2.1.3 TIMSS (Trend in International Mathematics and Science Study) 

A. Kajian TIMSS  

Menurut Mullis (2011) TIMSS (Trends In International Mathematic And 

Science Study) merupakan studi internasional yang diselenggarakan oleh 

International Association for the Evaluation Of Education Achievement ( IEA ) 

adalah asosiasi internasional untuk mengetahui dan menilai prestasi matematika 

dan sains dalam pendidikan. Menurut Mullis (2011) pada penilaian TIMSS 

didasari kurikulum sekolah yang diterapkan di berbagai negara yang diperoleh 

berdasarkan hasil survei kuesioner kurikulum TIMSS encyclopedia. (Mullis et al., 

2011). 

TIMSS dirancang untuk anak yang berusia 13 atau 14 tahun dan yang duduk 

dibangku sekolah selama 8 tahun. Hal ini dikarenakan tahun pertama sekolah 
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dasar dan tingkat usia dalam sekolah di masing-masing negara memiliki 

klasifikasi berbeda-beda . Dalam hal ini basis populasi TIMSS yang diinginkan 

berdasarkan usia, namun jika memakai populasi operasional berbasis kelas (Wu, 

2010). 

Tujuan dari TIMSS juga menguji pengajaran dan keefektifan kurikulum di 

sekolah yang berhubungan dengan prestasi siswa (Mullis et al., 2011). Hal ini 

sejalan dengan Wu (2010) bahwa tujuan dari TIMSS yakni mengutamakan 

prestasi belajar dalam kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang 

ada. Oleh karena itu, studi ini diharapkan mampu digunakan sebagi masukan 

dalam perbaikan kurikulum serta perumusan kebijakan untuk peningkatan 

pendidikan. 

Kemendikbud (2014) menyatakan pengembangan dari kurikulum 2013 

ingin menyeimbangkan materi pembelajaran dengan TIMSS sehingga soal-soal 

yang digunakan menyesuaikan dengan karakteristik TIMSS agar siswa mampu 

berlatih dan mencapai tujuan yang diinginkan dari setiap materi pembelajaran 

yang diajarkan (Pratiwi & Susanti, 2016) 

Dalam buku TIMSS assesement framework 2011 (Mullis et al., 2011) 

penilaian terbagi atas dua domain, yakni domain konten dan domain kognitif. 

Domain kognitif terdiri dari pengetahuan, penerapan dan penalaran. Sedangkan 

domain konten terdiri dari bilangan, aljabar, geometri, data dan peluang. Didalam 

setiap domain memiliki karakteristik tersendiri. Berikut merupakan beberapa 

contoh soal-soal TIMSS (Mullis, 2013): 

1. Peter, James, dan Andrew masing-masing memiliki 20 kali mencoba 

melempar bola ke keranjang. Lengkapi kotak yang hilang di bawah ini. 
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Tabel 2.1 Soal Materi Bilangan 
Nama Jumlah Pemotretan yang 

Sukses 

Persentase Pemotretan yang 

Berhasil 

Peter 10 dari 20 50 % 

James 15 dari 20  

 

Andrew dari 20 80% 

 

2. , , , ,   

a. Tentukan rumus nilai pola selanjutnya ! 

b. Tentukan pola dari bilangan diatas ! 

3. The Real Burger Company memiliki 5 restoran. Jumlah anggota staf  yang 

dipekerjakan di 5 restorannya adalah: 12, 18, 19, 21, dan 30 orang. 

a. Apa yang dimaksud dengan jumlah anggota staf di 5 restoran? 

b. Berapa jumlah median anggota staf di 5 restoran? 

c. Jika restoran dengan 30 anggota staf meningkatkan jumlah anggota 

staf menjadi 50, bagaimana ini mempengaruhi median dan mean?  

4.   

  
Gambar 2.1 Soal geometri TIMSS 

Dalam segitiga ini: AC = BC dan AB dua kali lebih panjang dari CX. 

Berapa ukuran sudut B? 

5. Pat ingin menambahkan garis ke meja yang dengan menunjukkan 

bagaimana cara menemukan jumlah ubin yang diperlukan untuk membuat 

kuadrat ukuran apa pun. Gunakan pola dalam tabel di sisi sebaliknya 
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halaman untuk membantu Anda melengkapi garis untuk bentuk n x n pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 2.2 Soal Aljabar 

 

 Ke lima materi tersebut memiliki kesulitan-kesulitan yang berbeda, 

geometri misalnya. Geometri trediri dari bebrapa sub materi yang diujikan. Pada 

pengerjaan geometri siswa sering mengalami berbagai jenis kesalahan. 

Berdasarkan hasil TIMSS tahun 2011. Geometri dapat dikategorikan sebagai sub 

materi dengan salah terbanyak setelah aljabar.  Berikut adalah sebagai materi yang 

ada pada geometri. Dari lima mata pelajaran atau domain  yang ada pada TIMSS 

geometri merupakam salah satu topik yang bisa dikatakan sulit kedua 

dibandingkan dengan domain konten yang lainnya.  Berikut merupakan topik 

yang ada pada materi geometri (Rosnawati, 2013). 

Tabel 2.3 Topik Geometri TIMSS 

 

Hasil TIMSS yang rendah ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah 

satu faktor penyebabnya antara lain karena siswa di Indonesia kurang terlatih 

dalam menyelesaikan soal-soal kontekstual, menuntut penalaran, argumentasi dan 

kreativitas dalam meyelesaikannya. Dimana soal-soal tersebut merupakan 

karakteristik soal-soal TIMSS. 

Domain Topik 

Geometri Bentuk-bentuk geometri 

Letak dan Perpindahan 

Pengukuran 
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Berdasarkan pernyataan diatas TIMSS merupakan sebuah alat ukur 

penilaian dengan standar Internasional yang diikuti berbagai negara, dan soal-soal 

yang diambil berdasarkan kurikulum masing-masing negara. Sehingga soal yang 

muncul sudah sesuai dengan kurikulum yang ada pada negara terkait, namun pada 

kenyataannya di Indonesia sendiri soal-soal setara dengan standar TIMSS yang 

ada pada buku paket ataupun buku pegangan siswa masih jarang ditemui. Karena 

semakin banyak soal bertipe seperti TIMSS pula akan  membantu peningkatan 

prestasi Indonesia. 

B. Kesalahan Dalam Menyelesaikan Soal Geometri TIMSS 

Menurut Kamarullah (Lipianto & Budiarto, 2013) kesalahan merupakan 

penyimpangan dari yang telah disepakati atau dari sesuatu kebenaran. Dibawah 

ini merupakan contoh untuk mengukur penalaran  siswa dalam konten geometri 

dari soal TIMSS 2011 yang berbunyi Ryan sedang memasukkan buku-buku ke 

dalam sebuah kardus berbentuk balok semua buku mempunyai ukuran yang sama. 

Berapa buku terbanyak yang dapat mengisi kardus tersebut ? 

 

  Gambar 2.2 

Contoh Buku Pada Soal 

 

Gambar 2.3 

Contoh Kardus Pada Soal 
 

 Dalam hal ini mengaitkan dengan pengukuruan geometri, item soal yang 

ditanyakan yakni menentukan berapa banyak buku yang bisa dimuat dalam 
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ukuran kardus tertentu dan dengan ukuran buku yang sudah disediakan. Dilihat 

dari contoh gambar 2.1 dan gambar 2.2 soal yang diadopsi dari TIMSS 2011 yang 

menghasilkan rata-rata Internasional sebesar 25 persen siswa menjawab dengan 

benar, sekitar kurang lebih 60 persen siswa dari lima negara asia timur begitu pula 

taiwan, hongkong, korea dan singapura dapat memecahkan soal ini. Pencapaian 

tinggi selannjutnya yakni dari federesi Rusia dengan 36 persen menjawab benar, 

sedangkan siswa indonesia mendapatkan 11 persen yang berhasil memecahkan 

masalah ini. 

Kesalahan yang dilakukan oleh siswa pada umumnya terjadi siswa lebih 

fokus terhadap ukuran buku dan ukuran kardus yang berbentuk balok yang ada. 

Siswa berpacuan pada tinggi buku dan tinggi kardus, sehingga siswa berfikir jika 

tinggi kardus 36 dibagi dengan tinggi yang ada pada buku 6 maka terdapat 6 

tumpukan buku yang bisa ditampung didalam kardus. Pada umumnya siswa tidak 

memperkirakan jumlah buku terbanyak yang bisa dimasukkan dalam kardus. 

Seharusnya apabila siswa sudah memahami konsep dari volume balok, maka 

siswa akan berpacuan dengan menghitung volume balok yang sebenarnya, karena 

buku dan kardus sebagai balok sehingga menerapkan volume balok. Sehingga 

perkiraan buku yang dapat dimasukkan ke dalam kardus adalah : 

Diketahui : 
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Tabel 2.4 Penyelesaian Soal Geometri TIMSS 

Kardus sebagai balok besar ( B1 ) Panjang B1 = 30 cm. Lebar B1 = 20cm, tinggi 

B1=36cm 

           Buku sebagai balok kecil (B2) Panjang B1 = 20 cm. Lebar B1 = 15cm, tinggi 

B1=6cm 

 

Ditanya : Berapa buku terbanyak yang bisa termuat didalam kardus ? 

Jawab :  

Perkiraan buku terbanyak =  =   = 12 buku yang bisa masuk ke 

dalam kardus. 

  Apabila ukuran buku sebanding dengan ukuran kardus dengan bentuk balok, 

maka perhitungan perkiraan di atas sama dengan banyaknya buku yang dapat 

disusun dalam kardus tersebut. Namun, apabila ukuran buku dan kardus tidak 

sebanding, maka besar perkiraan buku merupakan nilai maksimum yang dapat di 

capai. Dari contoh soal diatas merupakan soal TIMSS yang ada pada soal 

berbentuk pilihan ganda (multiple choice) dan uraian (constructed-response). 

Pada bentuk soal seperti ini sudah sangat dikenal oleh siswa Indonesia, namun 

hanya pengemasan dalam bentuk kontruksi soal yang berbeda dengan soal TIMSS 

2011.  

Pada soal ini sangat menerapkan aspek kognitif yakni pengetahuan, 

penerapan, dan penalaran. bentuk soal diatas merupakan soal dalam kemampuan 

Volume B1  panjang lebar tinggi 

      30cm  20cm   36cm  

 21600 cm3 

Volume B2  panjang lebar  tinggi 

 15cm  20cm 6cm 

 1800cm3 



19 
 

 
 

penalaran sehingga siswa harus menggunakan kemampuan menganalisis, 

menggerneralisasikan menilai, penyelesaian masalah non rutin. Bentuk soal 

tersebut jarang digunakan dalam pembelajaran sekolah, hal ini merupakan salah 

satu penyebab siswa mengalami kesalahan dalam soal geometri TIMSS 2011 

(Rosnawati, 2013).   

2.1.4 Teori Kesalahan Newman  

Pada tahun 1997 seorang guru dalam bidang studi matematika di Australia 

yakni Anne Newman  menemukan analisis untuk teori memperkenalkan Menurut 

kurniati  dalam Lipianto & Budiarto (2013) kesalahan merupakan penyimpangan 

terhadap jawaban dari soal yang benar dan sifatnya sistematis serta konsisten 

maupun isidental. kesalahan yang bersifat sistematis dan konsisten dikarenakan 

kompetensi siswa, kemudian kesalahan isidental yakni akibat dari rendahnya 

kemampuan dalam pelajaran yang disebabkan dari kurangnya pemahaman konsep 

yang mendalam dari siswa.  

Perbedaan kemampuan orang untuk berpikir memanglah berbeda. Perolehan 

nilai dalam mengerjakan soalpun berbeda beda. Hal ini mengakibatkan prestasi 

semakin rendah apabila tidak dianalisis secara spesifik. Sejalan dengan teori 

newman, yang mengkalsifikasikan beberapa jenis kesalahan siswa yang sering 

dilakukan yakni : 

a. Kesalahan membaca menurut Newman yakni jika siswa tidak mampu 

membaca pertanyaan dari soal tersebut,(Prakitipong & Nakamura,2006). 

Menurut Singh dkk (2010)  kesalahan membaca terjadi apabila kata kunci 

atau simbol gagal dipahami oleh siswa sehingga hal ini menyebabkan 

kesalahan terhadap siswa. 
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b. Kesalahan memahami masalah  menurut Newman jika siswa mampu 

menjelaskan maksud dari pertanyaannya (Prakitipong & Nakamura,2006). 

Sejalan dengan pendapat Safitri (2017) kesalahan memahami masalah 

adalah ketika siswa mampu membaca soal namun tidak bisa memahami 

serta mengetahui permasalahan yang harus diselesaikan. 

c. Kesalahan transformasi menurut Newman adalah kesalahan terjadi apabila 

siswa mampu memahami pertanyaan namun  siswa tidak dapat memilih dan 

operasi matematika yang tepat (Prakitipong & Nakamura,2006).  Menurut 

Jha (2012) kesalahan terjadi apabila siswa tidak dapat mengidentifikasi 

operasi matematika ataupun serangkaian operasi matematika. 

d. Kesalahan dalam memproses menurut Newman  yakni kesalahan terjadi 

apabila siswa tidak melakukan proses yang benar (Prakitipong & 

Nakamura).Menurut Singh dkk (2010) apabila siswa mampu 

mengidentifikasi operasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah 

secara tepat namun tidak dapat menjalakan langkah-langkah pengerjaan 

dengan benar.  

e. Kesalahan penulisan menurut Newman yakni apabila siswa tidak bisa 

menuliskan jawaban tidak tepat (Prakitipong & Nakamura,2006). Menurut 

Jha (2012) siswa mampu menemukan solusi masalah namun siswa kesulitan 

dalam mengungkapkan solusi dalam bentuk tertulis. 

Adapun jenis-jenis kesalahan Newman dapat diuraikan dalam sebuah 

indikator kesalahan sebagai berikut : 

Tabel 2.5 Indikator jenis kesalahan Newman 

No. Jenis Kesalahan Newman Indikator Kesalahan 

1. Membaca  Tidak dapat membaca simbol atau kata   

2. Memahami  Tidak dapat memahami maksud dari pertanyaan 



21 
 

 
 

3. Transformasi Tidak dapat memilih prosedur dan operasi matematika 

dengan tepat 

4. Keterampilan Proses  Tidak dapat melakukan proses penyelesaian atau 

perhitungan dengan tepat 

5. Penulisan Tidak dapat menuliskan jawaban akhir dengan tepat 

Sumber : (Prakitipong & Nakamura, 2006) 

Begitupun menurut  (Visitasari, 2013) menyatakan bahwa indikator kesalahan 

Newman sebagai berikut:  

Tabel 2.5 Indikator Kesalahan Newman  

Jenis kesalahan Indikator kesalahan Newman 

Membaca  Tidak menjawab soal. 

Memahami masalah Tidak dapat menjelaskan maksud dari pertanyaan. 

Transformasi  Tidak dapat menuliskan prosedur dan operasi matematika 

dengan tepat. 

Ketrampilan Proses Tidak melakukan proses penyelesaian 

Penulisan  Tidak menuliskan jawaban dengan tepat. 

Sumber : (Visitasari, 2013) 

 Visitasari menjelaskan bahwa setiap kesalahan memiliki indikator yang 

berbeda. Kesalahan paling dasar adalah ketika siswa tidak dapat membaca soal. 

Kesalahan berikutnya adalah ketika siswa tidak dapat memahami apa yang 

dimaksud dari soal serta tidak dapat menyusun penyelesaian dan menemukan 

jawaban. 

2.2 Penelitian yang Relevan  

Terdapat penelitian terdahulu yang terkait dengan analisis kesalahan siswa 

dalam soal tipe TIMSS.Utami (2009) meneliti teori kesalahan Newman terkait 

jenis-jenis kesalahan mahasiswa dalam mata kuliah Geometri I. Peneliti 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik tes dan 

wawancara. Penelitian ini dilakukan pada program studi Matematika IKIP PGRI 

Bojonegoro. Subjek pada penelitian ini adalah mahasiswa yang mengambil mata 

kuliah geometri 1 tahun ajaran 2015/2016 dengan jumlah subyek 36 mahasiswa. 

Hasil pengamatan peneliti menujukkan bahwa masih terdapat mahasiswa yang 
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tidak bisa menjawab soal pembuktian dan tidak melakukan tindakan apapun, 

meskipun hanya pada tahapan understand the problem. Kemudian kesalahan yang 

paling banyak dilakukan mahasiswa dalam menyelesaikan soal geometri dalam 

bentuk pembuktian yakni tahap kesalahan memahami masalah, kesalahan pada 

tahap ini mengakibatkan tidak bisa melanjutkan atau gagal dalam proses 

selanjutnya. Kesalahan paling rendah yakni tahap keslahan penulisan, pada 

kesalahan penulisan ini dikarenakan kurang teliti dalam mengerjakan sehingga 

mahasiswa tidak memeriksa kembali proses pembuktian dan hasil jawabannya. 

(Utami, 2016).Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti 

adalah menganalisis jenis kesalahan menggunakan teori kesalahan Newman 

dalam soal geometri. Perbedaan dari penelitian ini adalah dari segi subyek yang 

diteliti, pokok materi yang berikan.  

Terdapat penelitian terdahulu yang terkait dengan analisis kesalahan siswa 

pada soal geometri oleh hadiyanto. Peneliti menggunakan metode pendekatan 

campuran (fixed method) dan menggunakan tes tulis. Dalam penelitian ini terdapat 

15 siswa kelas 7 di SMP kanigoro. Hasil penelitian ini adalah Kesalahan siswa 

dalam mengerjakan soal geometri yakni kurang memahami konsep soal yang 

diberikan. Dan kesalahan terbanyak kesalahan perhitungan dalam topik 

pengukuran dan phytagoras. Persamaan penilitian ini dengan penelitian yang akan 

diteliti adalah pokok bahasan geometri yang dalam lingkup bentuk geometri, 

pengukuran dan perpindahan. Perbedaan dari penelitian Saran dari peneliti yakni 

guru hendaknya mengingatkan siswa untuk mengecek kembali jawaban sebelum 

dikumpulkan, dikarenakan siswa sering kurang teliti dalam mengerjakan. 
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Terdapat penelitian terdahulu yang terkait dengan analisis kesalahan siswa 

oleh Fitri Puji Lestari yang meneliti terkait analisis kesalahan siswa 

menyelesaikan soal Aljabar bertipe TIMSS. Jenis penelitian ini adalah kualitatif 

deskriptif. Jenis dari penelitian ini yakni kualitatif deskriptif dengan subjek 31 

siswa kelas VIII SMPN 2 Tawangsari. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data menggunakan metode tes, dokumentasi, dan wawancara. Hasil dari penelitian 

bahwa kerangka analisis dikembangkan berdasarkan teori kesalahan Newman 

yakni kesalahan pemahaman 59,36%, kesalahan transformasi 28,77%, kesalahan 

keterampilan proses 10,04% dan kesalahan pennulisan jawaban akhir 1,83%. Dari 

hasil menunjukkan bahwa kesalahan pemahaman dan transformasi lebih tinggi 

dibandingkan kesalahan lainnya. Secara umum faktor penyebab kesalahan yakni 

kemampuan penalaran yang rendah dan siswa tidak terbiasa dalam mengerjakan 

soal TIMSS sehingga siswa berlatih soal penalaran. Persamaan penilitian ini 

dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama mempersentasikan jenis 

kesalahan dari teori kesalahan Newman. Perbedaan dari penelitian ini dengan 

penelitian yang akan diteliti adalah pada domain konten yang digunakan 

berbeda.Saran dari peneliti yakni dalam mata pelajaran matematika atau buku 

pegangan  untuk menambah soal-soal latihan dengan soal penalaran. 

2.3 Kerangka Konseptual  

Kerangka konseptual ini mendeskripsikan tentang analisis kesalahan yang 

sering dilakukan oleh siswa dalam mengerjakan soal berbasis TIMSS. Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan jenis jenis kesalahan menurut teori Newman. 

Pada dasarnya TIMSS dilakukan berturut–turut selama 4 kali pada tahun 

1999,2003,2007, dan 2011 pada jenjang usia 13 atau 14 tahun serta menggunakan 
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operasional kelas pada kelas VIII. Prestasi indonesia dalam bidang matematika 

dikategorikan pada posisi rendah. Aspek yang di nilai dalam TIMSS yakni 

domain kognitif yakni pengetahuan, penerapan dan penalaran. Domain konten 

yakni Aljabar, Geometri, Bilangan, data, dan peluang.  

Pada domain konten khususnya mata pelajaran geometri termasuk 

dikategorikan sebagai soal yang sulit dan sering terjadi kesalahan dalam 

menyelesaikan soal. Hal ini dikarenakan pada soal geometri membutuhkan 

pemahaman konsep secara matang. Materi pokok dalam geometri diklasifikasikan 

menjadi bentuk–bentuk geometri, pengukuran, letak dan perpindahan. Dalam 

kehidupan nyata geometri berada dalam lingkungan sehari-hari. Namun, pada 

kenyataannya siswa masih kurang mengenal dan memahami dekatnya geometri 

dalam kehidupan nyata. Hal ini dikuatkan dengan NCTM (2001) konsep 

matematika dapat diperkenalkan kepada siswa melalui soal yang berasal dari 

masalah di lingkungan terdekat mereka. Sehingga pada saat mengerjakan soal 

uraian siswa seringkali mengalami kesalahan.  

Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa pada saat mengerjakan soal 

geometri dapat dianalisis untuk mengetahui jenis kesalahan yang sering dilakukan 

ditinjau dari teori kesalahan Newman. Dengan mengetahui kesalahan siswa lebih 

rinci, dapat bermanfaat untuk memperbaiki kembali kemampuan menyelesaikan 

soal geometri baik secara umum ataupun geometri TIMSS.  

 

 


