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2. KAJIAN PUSTAKA 

a. Analisis Kesalahan Siswa 

Analisis adalah kegiatan untuk menyelidiki, menguraikan, dan menelusuri 

akar persoalan dari suatu permasalahan. Menurut kamus besar bahasa indonesia 

(2012) analisis merupakan proses usaha mendapat informasi terhadap suatu 

peristiwa (ciptaan, tindakan, dan sebagainya). Tujuan dari analisis yaitu untuk 

mengidentifikasi keadaan yang sesungguhnya, menguraikan berbagai pokok 

bagiannya dan menelaah bagian-bagian itu sendiri serta hubungannya guna 

memdapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Kesalahan 

adalah penyimpangan dari hal yang benar, hasil tindakan yang kurang tepat, 

menyimpang dari aturan, norma (sistem) yang telah ditunjukkan (KBBI, 2012).   

Analisis kesalahan merupakan kegiatan menyelidiki, menguraikan, dan 

menelusuri suatu kesalahan untuk mengetahui jenis kesalahan dan penyebab 

terjadinya kesalahan. Menurut Watson yang dikutip oleh Nurkhimah (2016), 

kategori kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada siswa antara lain data yang 

diperoleh dari lapangan tidak tepat, adanya data yang hilang, tidak ada penarikan 

kesimpulan, respon yang tidak sesuai, dan masalah pada tahap keterampilan 

sehingga perlu dianalisa agar mendapatkan ilustrasi (gambaran) tentang 

kelemahan-kelemahan siswa yang akan dites.  

Tujuan dianalisisnya kesalahan siswa antara lain : (1) untuk mengetahui 

kesalahan-kesalahan yang terjadi saat menyelesaikan soal matematika, (2) 

membantu guru agar mengetahui pemahaman siswa tentang materi pelajaran, (3) 

mengevaluasi sejauh mana pemahaman siswa tentang materi pelajaran yang sudah 

diajarkan, (4) sebagai tolak ukur dalam menerapkan model dan metode 

pembelajaran yang tepat agar tidak terjadinya kesalahan dalam pembelajaran 

(Nurkhimah, 2016).  

Kesalahan siswa dalam menyelesaikan persoalan dalam matematika ada dua 

penyebab yaitu kesalahan dalam konsep dan kesalahan dalam prosedural (Sahriah, 

2013). Kesalahan dalam konsep adalah kesalahan dalam menafisirkan kosa kata, 

rancangan dan kepercayaan. Indikator kesalahan dalam konsep menurut Kastolan 

dalam Sahriah (2013) yaitu salah menentukan rumus, tidak sesuainya penggunaan 

rumus dengan kondisi prasyarat digunakan rumus tersebut, tidak menuliskan 
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rumus untuk menjawab suatu masalah. Kesalahan dalam procedural adalah 

kesalahan dalam menyusun langkah-langkah pengerjaan soal. Indikator kesalahan 

dalam procedural menurut Kastolan yaitu ketidak lengkapannya langkah-langkah 

dalam menyelesaikan masalah dan tidak dapat mengurutkan dengan baik langkah-

langkah menjawab suatumasalah.  

Salah satu tahapan penyelesaian kesalahan adalah tahapan penyelesaian dari 

Newman.  Newman mendeskripsikan dalam penyelesaian kesalahan harus melalui 

langkah-langkah sebagai berikut : (1) membaca masalah (reading) yaitu ketika 

siswa membaca soal maka siswa akan memproses soal yang telah dibaca menjadi 

suatu konsep dengan bahasa yang dimengertinya, (2) memahami masalah 

(comprehension) yaitu siswa mampu memahami soal serta menunjukkan ide 

masalah seperti diketahui dan ditanyakan, (3) transformasi masalah 

(transformation) yaitu siswa mengubah bentuk soal kedalam bentuk penyelesaian 

matematika serta menentukan prosedur yang digunakan dalam menyelesaikan 

soal, (4) keterampilan proses (process skill) yaitu siswa menyelesaikan soal sesuai 

dengan prosedur matematika yang telah dibuat pada tahap transfromasi masalah, 

dan (5) penulisan jawaban (encoding) yaitu siswa menuliskan jawaban yang 

ditanyakan secara tepat. (Amalia, 2017). 

Pada penelitian ini, peneliti mengidentifikasikan kesalahan siswa berdasarkan 

Newman dengan beberapa indikator sebagai berikut : 

Tabel 1: Indikator kesalahan siswa berdasarkan Newman 

Tahap Kesalahan Indikator 

Kesalahan dalam membaca soal 
Siswa salah dalam membaca simbol atau 

memaknai informasi penting dalam soal. 

Kesalahan dalam memahami soal 

Siswa tidak menulis dan menjelaskan 

mengetahui apa yang diketahui serta ditanyakan 

pada soal. 

Kesalahan membentuk informasi sehingga tidak 

dapat menyelesaikan proses selanjutnya. 

Kesalahan dalam transformasi proses 

Siswa tidak dapat mengubah soal kedalam 

bentuk operasi matematika yang tepat. 

Siswa salah mengenali operasi atau serangkaian 

operasi matematika. 

Kesalahan dalam keterampilan proses Siswa salah dalam proses atau algoritma untuk 
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menyelesaikan soal. 

Siswa tidak dapat menyelesaikan soal meskipun 

dapat menentukan prosedur dengan tepat. 

Kesalahan dalam menuliskan jawaban 

Siswa tidak menuliskan jawaban akhir yang 

diminta pada soal. 

Siswa tidak dapat menyimpulkan jawaban 

sesuai dengan kalimat matematika. 

Sumber: (Singh, 2010) 

 

Selain dari kelima tahap kesalahan yang telah dikemukan oleh Newman, 

Clements (dalam rindayana, 2012) menyebutkan terdapat dua indikator kesalahan 

yang dapat mempengaruhi terjadinya kesalahan Newman yaitu ketidaktelitian 

(carelessness) dan motivasi (motivation) yang artinya kedua kesalahan ini bisa 

terjadi disemua tahap yang ada pada Newman. 

b. Refleksi Transformasi 

Pada sub bab refleksi transformasi terdapat tujuan pembelajaran yang 

dijabarkan dalam bentuk kompetensi dasar dan indicator pencapaian. Kompetensi 

dasar merupakan pengetahuan. Keterampilan dan sikap yang harus dimiliki oleh 

siswa guna menunjukkan sejauh mana siswa menguasai standar kompetensi yang 

telah ditetapkan. Sedangkan indicator adalah sebagai penanda tercapainya 

kompetensi dasar ditandai oleh perubahan perilaku yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. 

1. Kompetensi Inti 

Adapun Kompetensi Inti dalam mata pelajaran transformasi yaitu (1) 

menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut, (2) menghargai dan 

menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya diri berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial, (3) memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 

tampak mata, (4) mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan 

ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 

mengarang) sesuai dengan yang dipelajari. 
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2. Kompetensi Dasar 

Tabel 2: Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator 

Mendeskripsikan transformasi geometri sub 

bab refleksi (pencerminan) menggunakan 

masalah kontekstual. 

1)  Mendeskripsikan definisi refleksi. 

2) Mendeskripsikan tahapan-tahapan dalam 

mendapatkan hasil bayangan benda yang 

direfleksikan secara berulang. 

3) Menggambar dan mencari hasil 

bayangan refleksi pada bidang 

koordinat. 

Menggambar dan mencari hasil bayangan 

refleksi berulang pada bidang koordinat. 

Menyelesaikan persoalan kontekstual yang 

berkaitan dengan transformasi geometri sub 

bab refleksi (pencerminan) 

Menyelesaikan persoalan terkait kehidupan 

sehari-hari terkait refleksi (pencerminan). 

Sumber: (Subchan, 2010) 

 

3. Definisi Refleksi Transformasi 

Refleksi atau pencerminan adalah salah satu jenis transformasi yang 

memindahkan setiap titik pada suatu bidang (bangun geometri) dengan 

menggunakan sifat benda dan sumbu yang menjadi cerminnya sehingga 

mendapatkan hasil bayangan yang telah direfleksikan. Mencari hasil bayangan 

refleksi pada bidang koordinat tergantung pada jenis sumbu (cermin) serta 

mengingat sifat-sifat hasil bayangan setelah direfleksikan. Jenis-jenis sumbu yang 

menjadi cerminnya yaitu terhadap sumbu ,  sumbu , garis , titik , 

garis , dan garis . Terdapat beberapa sifat hasil bayangan yang 

dibentuk oleh refleksi antara lain (a) hasil bayangan akan memiliki bentuk dan 

ukuran yang sama dengan aslinya, (b) jarak dari hasil bayangan ke cermin 

memiliki jarak yang sama pula dengan jarak aslinya ke cermin, (c) hasil bayangan 

akan saling berhadapan dengan aslinya. 

 

 


