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KAJIAN PUSTAKA 

A. Belajar  

Belajar adalah kegiatan yang tidak dapat terpisah dari kehidupan 

manusia. Dalam proses belajar ini lah seseorang mengalami perubahan 

terhadap dirinya sendiri, perubahan ini banyak macamnya tergantung setiap 

individu seberapa besar presentase dalam belajar. Belajar meliputi adanya 

suatu perkembangan pengetahuan, ketrampilan, tingkah laku yang ada di 

diri peserta didik yang akan merubah ketika peserta didik mampu menyerap 

dari kegiatan mengobsevasi, mendengarkan, mencontoh dan mempratekkan 

langsung kegiatan belajar, belajar sering juga dinamakan sebagai adanya 

perolehan ketrampilan dari pengetahuan. Belajar adalah proses dari setiap 

individu untuk dapat mengalami perubahan dari proses pembelajaran yang 

dilaui dari masa hidupnya, pembelajaran ini biasanya meliputi dengan 

ketrampilan menggolah pemikiran ketrampilan adalah berbicara 

ketrampilan dalam menguasi sikap dengan baik (Amir, 2015). Berdasarkan 

pemaparan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu proses merubah yang ada di diri setiap orang yang  telah di pelajari 

dan di terapkan seseorang tersebut. Maka dari belajar dapat merubah tingkah 

laku individu, pemikiran setiap individu tergantung interaksi dengan 

lingkungannya. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan dari tidak tahu 

menjadi tahu, sehingga menghasilkan perubahan pola pikir kearah yang 

lebih baik. 

B. Pembelajaran  

Pembelajaran adalah suatu proses belajar siswa yang berada di 

pendidikan dan penentu keberhasilan sebuah pendidikan. Pembelajaran itu 

sendiri dapat diartikan dengan komunikasi, komunikasi dengan guru dan 

siswa, komunikasi antara siswa dengan guru atau pun siswa dengan orang 

lain. supaya proses pembelajaran berhasil dengan baik hal ini membutuhkan 

pendorong yang paling baik untuk siswa yakni pendorong itu adalah guru 

karena guru adalah seseorang yang dapat mengontrol dengan baik sebuah 

informasi yang akan di berikan terhadap siswa dan pemberian fasilitas 

pembelajran yang baik bagi siswa (Trapsilo, 2016). Dalam proses 
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pembelajaran ini mengharuskan guru dapat mengetahui semua seluk beluk 

siswa bukan hanya kepribadian siswa saja tapi meliputi semuanya karena 

hal tersebut dapat berperan sangat penting bagi guru dalam memberikan 

pembelajaran dengan baik kepada siswanya. Dari pemaparan diatas dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran itu adalah  bentuk usaha yang telah 

dilakukan agar siswa dapat memperoleh hasil yang sangat memuasakan dari 

belajar secara optimal dalam lingkungan belajarnya artinya proses belajar 

mengajar yang dilakukan bertujuan untuk membuat siswa dapat menguasai 

hal apa saja yang telah diberikan saat proses belajar mengajar di lingkungan 

belajar yang telah disampaikan oleh guru. 

C. Kesulitan Belajar 

Kesulitan belajar adalah kesulitan yang dialami siswa dalam 

kemampuan berbicara atau komunikasi, mendengarkan penjelasan, menulis, 

membaca, menalar dalam berfikir dan keahlian dalam bidang studi 

matematika (Syafmen, 2008). Kesulitan yang dialami siswa dalam belajar 

adalah hal yang biasa dialami oleh siswa. Dari yang sering ditemukan 

banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar disekolah. Dalam melawan 

suatu pemasalahan pembelajaran yang diberikan oleh guru hal ini dapat 

membuat siswa berdampak kurang bagus dalam pembelajaran siswa 

kedepannya. Hal ini perlu diupayakan untuk memecahkan masalahnya 

mempunyai solusi yang terbaik oleh guru maupun orang tua murid. Hal ini 

adalah salah satu upaya wujud dari kerja sama anatara guru dan orang tua 

dalam dunia pendidikan anak. Anak yang mengalami masalah belajar dapat 

dilihat dari faktor-faktor tertentu. Misalnya, dapat dilihat dari hasil belajar 

siswa yang sulit mendapatkan nilai yang bagus terhadap materi 

pembelajaran tertentu atau semua materi pembelajaran. Akibatnya siswa 

menunjukkan prestasi belajar kurang memuaskan. Ada banyak siswa yang 

mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran dikarenakan beberapa 

penyebab yang di alami siswa. Penyebab dari siswa yang mengalami 

kesulitan belajar dapat di golongkan menjadi dua yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor yang disebabkan oleh diri 

siswa itu sendiri berarti mempunyai kesalahan yang berada di diri siswa 
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tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari internal misalnya 

masalah kesehatan jasmani siswa, masalah pendengaran, masalah 

penglihatan rendahnya konsentrasi terhadap belajar dan masih banyak 

lainya yang memengaruhi kesulitan belajar siswa dari segi internal. Faktor 

eksternal yang membuat siswa menjadi susah dalam menerima 

pembelajaran adalah kondisi belajar yang membuat siswa kurang bisa 

beradaptasi dengan lingkungan dan lain sebagainya.  

D. Hasil Belajar Matematika 

Hasil belajar matematika adalah suatu yang berkaitan dengan proses 

pembelajaran dikelas hasil belajar ini berkaitan dengan beberapa puncak 

dari proses belajar karena hasil belajar ini membuat siswa mengetahui 

berapa hasil upaya kerja keras yang di lakukan siswa dalam proses 

pembelajaran. Hal ini dapat menjadi tolak ukur bagi siswa dan guru, tolah 

ukur ini bertujuan untuk mempertahankan hasil belajar atau meningkatkan 

hasil belajar untuk kedepanya. Hal ini mempermudah siswa agar terus 

menerus bisa berupaya untuk dapat mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. 

Bukan hanya untuk tolak ukur saja hasil dari pembelajaran ini dapat 

membuktikan seberapa guru dapat menguasai dalam hal pemberian 

pembelajaran dengan baik. 

E. Matematika 

Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang dibelajarkan pada 

anak didik. Ilmu dasar berarti ilmu tentang asas-asas dari sesuatu yang 

diselidiki, ini berarti bahwa ilmu dasar mempunyai batasan sebagai ilmu-

ilmu pokok yang biasanya sudah bersifat tetap dan dijadikan alat untuk 

menganalisis, memecahkan masalah-masalah empiris, serta menjadi dasar 

bagi ilmu-ilmu terapan. Ilmu-ilmu dasar seperti matematika jika ditelaah 

secara serius bisa memberikan fungsi yang sangat berharga. Matematika 

bisa berfungsi untuk mempertajam dan meningkatkan kemampuan 

penalaran siswa yang berguna untuk dapat menyelesaikan permasalahan 

yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan meningkatkan kemampua 

membaca dan mengkomunikasikan dengan menggunakan bilangan-

bilangan matematika dan simbol-simbol matematika. Matematika juga 
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mengajarkan siswa agar selalu berpandangan kepada kebenaran, dengan 

mempertajam sikap kritis dalam berfikir logis, cermat dan teliti, dan 

mempunyai sikap yang disiplin. Dengan kata lain, matematika melatih 

siswa untuk berpikir secara sistematis, teratur, dan terstruktur dalam 

rancangan yang jelas.  

F. Hakekat Matematika 

Hakekat matematika adalah ilmu hitungan yang dapat membantu 

aktivitas manusia yang dikenal dengan human as activity. Dalam 

matematika ada penggunaan rumus-rumus untuk penyelesaian suatu soal. 

Matematika juga merupakan proses berpikir secara kognitif dalam 

menghadapi permasalahan. Untuk proses berpikir secara matematis melalui 

implementasi konsep yang ada dalam pelajaran matematika untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pada dasarnya matematika tidak 

fokus dalam ilmu hitungan saja melainkan melatih pola pikir secara nalar 

agar siswa memiliki kemampuan berpikir yang kreatif, kritis dan logis.  

Banyak siswa yang mengangap bahwa matematika itu mata 

pelajaran yang sulit untuk dipahami, maka dari itu banyak siswa yang 

mendapatkan nilai yang jelek untuk mata pelajaran matematika selain dari 

beberapa faktor yang sudah membuat siswa tidak dapat memahami dengan 

baik salah satunya yaitu lingkungan belajar yang tidak mendukung dengan 

baik apabila terjadinya sebuah proses belajar matematika secara 

berlangsung, bukan hanya lingkungan peranan seorang guru juga sangat 

penting dalam sebuah proses belajar mengajar. Maka dari itu peneliti ingin 

meneliti pada titik manakah kesalahan siswa yang diperbuat sehingga dapat 

membuat siswa tidak paham dengan mata pelajaran matematika ini. Peneliti 

meneliti dengan cara menganalisis data yang sudah di dapatkan dari hasil 

observasi yang sudah di lakukan peneliti terhadap siswa. 

 

 

G. Analisis 

Analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan 

memilah, mengurangi, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan 
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dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari ditaksir makna dan 

kaitanya. Kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi 

komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam 

satu keseluruhan yang terpadu (Farida, 2015).  Berdasarkan uraian diatas 

dapat disimpulkan analisis kesalahan merupakan upaya memilih, memilah, 

mengurangi, membedakan kesalahan untuk digolongkan dan di 

kelompokkan menurut kriteria tertentu. Langkah-langkah dalam 

menganalisi kesalahan data sebagai berikut: 1) mengumpulkan data berupa 

kesalahan yang telah dibuat siswa; 2) mengidentifikasi dan mengklasifikasi 

kesalahan dengan cara mengenali dan memilah kesalahan, dan 3) menyusun 

tingkat kesalahan dan mengurutkan kesalahan berdasarkan frekuensi atau 

keseringannya.  

H. Kesalahan  

Ada beberapa jenis kesalahan dalam menyelesaikan masalah 

matematika. Kesalahan dalam menyelesaikan masalah matematika dapat 

dibagi menjadi tiga jenis, yaitu kesalahan konsep, kesalahan prinsip dan 

kesalahan intrepretasi bahasa (Ramlah, Bennu, & Paloloang, 2016). 

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 dalam menerjemahkan soal. Kesalahan 

intrepretasi bahasa adalah kesalahan dalam menyatakan bahasa sehari-hari 

dalam bahasa matematika. Kesalahan Prinsip adalah kesalahan dalam 

menuliskan rumus atau menerapkan rumus.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui jenis-jenis kesalahan siswa dalam mengerjakan soal sistem 

koordinat. Jenis-jenis kesalahan dapat dikatakan bahwa tidak ada pedoman 

atau standar untuk mengklasifikasikan kesalahan siswa dalam 

mensyelesaikan soal matematikan. Dengan melihat variasi kesalahan siswa 

di atas, maka guru dapat membantu siswa memperbaiki kesalahan-

kesalahan yang dilakukan dalam mengerjakan soal tertentu, setidaknya 

mengetahui jenis kesalahan yang terjadi, pada bagian mana siswa 
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melakukan kesalahan. Jenis kesalahan dalam penelitian ini dapat diamati 

dari hasil kerja siswa dalam menyelesaikan soal sistem koordinat. Adapun  

Jenis-jenis kesalahan nantinya dikelompokkan dalam kesalahan jenis 

kesalahan konsep, prinsip dan intrepretasi bahasa. Indikator masing masing 

jenis kesalahan adalah sebagai berikut 

Tabel 1 : Indikator kesalahan 

Jenis Kesalahan Indikator Kesalahan 

Kesalahan Konsep a. Siswa masih kurang memahami konsep dasar dari 

materi sistem koordinat yang ditunjukkan dari belum 

memahami letak sumbu-x dan sumbu-y. 

 b. Siswa tidak menuliskan letak dari sumbu-x dan sumbu-

y pada koordinat kartesius. 

Kesalahan Prinsip a. Siswa tidak memperhatikan prasyarat dalam 

menentukan titik koordinatnya. 

 b. Siswa tidak dapat menentukan titik koordinat dengan 

benar. 

Kesalahan intrepretasi bahasa a. Siswa melakukan kesalahan tidak dapat memahami 

yang diminta oleh soal dan tidak dapat mengartikan 

dengan bahasa sehari-hari. 

 b. Siswa tidak dapat menggambarkan garis yang tegak 

lurus, sejajar maupun berpotongan.  

 

I. Tes  

Tes merupakan suatu alat pengumpul informasi, tetapi jika 

dibandingkan dengan alat-alat yang lain, tes bersifat lebih resmi karena 

penuh dengan batasan-batasan (Arikuto, 2009). Tujuan dari digunakan tes 

tertulis ini adalah dapat digunakan untuk mengetahui tingkat seberapa 

pahamnya siswa dalam menerima materi pembelajaran, tes ini dapat 

digunakan saat tes harian, ujian tengah semester dan ujian kenaikan kelas. 

Tes tertulis banyak bentuknya ada yang berbentuk pilihan ganda, 

menjodohkan, isian yang singkat dan padat, ataupun benar dan salah. 

Adapun tes lisan adalah suatu cara untuk menilai suatu hasil belajar siswa 

dengan cara memberikan pertanyaan secara lisan dan menjawab dengan cara 

spontan. Untuk dapat menggunakan tes lisan ini memerlukan beberapa hal 
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yang harus dipersiapkan, hal tersebut adalah daftar pertanyaan dan daftar 

pedoman untuk memberi skor atau nilai.  Adapun dalam membuat dan 

mengembangkan tes perlu memperhatikan syarat-syarat tes yang baik untuk 

digunakan. Dalam ukuran tes yang dapat dikatakan tes yang baik sebagai 

alat pengukur, apabila memiliki persyaratan tes sebagai berikut: 1) valid; 2) 

reliabilitas; 3) objektivitas; 4) praktibilitas; 5) ekonomis (Arikuto, 2009). 

Untuk sebuah tes yang dapat dikatakan tes tersebut valid adalah tes dapat 

dengan tepat mengukur apa yang akan diukur. Dan dikatakan reliabel 

apabila hasil tes tersebut menunjukkan ketetapan. Tes dapat dikatakan 

objektif apabila dalam menggunakan tes tersebut tidak ada faktor-faktor 

subjektif yang mempengaruhi. Yang terpenting dalam sistem skoringnya. 

Sedangakan praktikabilitas tes yaitu apabila tes tersebut bersifat praktis, 

mudah administrasi. Dan secara ekonomis dalam pelaksanaan tes tidak 

membutuhkan tenaga yang besar, biaya yang mahal dan waktu yang relatif 

singkat. Suatu tes yang baik tentu memiliki karakteristik butir soal yang 

baik. Karakteristik tersebut salah satunya yaitu tingkat kesukaran butir soal. 

Tingkat kesulitan butir soal adalah proporsi siswa menjawab dengan benar 

terhadap suatu butir soal.  

 

 

 


