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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Matematika 

Istilah matematika itu sendiri berasal dari bahasa latin  yaitu “mathematica” 

yang diambil dari bahasa yunani yaitu “mathematike” yang berarti “relating to 

learning”. Dari pernyataan tersebut matematika mempunyai akar yang berarti 

pengetahuan atau ilmu yang berhubungan sangat erat dengan sebuah kata lainnya 

yang serupa yaitu “mathanein” yang mengandung arti “belajar” (berfikir). 

Menurut Hudojo (2012: 35) “hakekat matematika adalah suatu alat untuk 

mengembangkan cara berfikir”. 

Disamping itu, matematika juga merupakan obyek-obyek yang abstrak 

artinya hanya ada dalam pemikiran manusia sehingga matematika hanyalah suatu 

karya dari kerja otak manusia. Oleh karena itu belajar matematika sebenarnya 

untuk mendapatkan pengertian tentang hubungan-hubungan dan simbol-simbol 

dan kemudian mengaplikasikan konsep-konsep yang dihasilkan kesituasi yang 

nyata. Tetapi sampai saat ini belum ada definisi tunggal yang menjelaskan tentang 

matematika tersebut. Hal ini terbukti adanya puluhan definisi matematika yang 

belum mendapat kesepakatan diantara para matematikawan. Berikut adalah 

definisi-definisi menurut para ahli matematika antara lain : 

Menurut Hudojo (2012: 63) matematika merupakan ide-ide, struktur-

struktur dan hubungan-hubungan yang diatur menurut urutan yang logik. 

a. Soejadi (2010: 11)  mengemukakan beberapa pendapat mengenai definisi 

matematika yaitu: 

1) Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir secara 

sistematik  

2) Matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi  

3) Matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logik dan berhubungan 

dengan bilangan 

4) Matematika adalah pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan masalah 

tentang ruang dan bentuk 

5) Matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur yang logis 
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6) Matematika adalah pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat. 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pada 

hakikatnya matematika adalah ilmu yang melatih kemampuan berpikir secara 

logis, kritis, dan rasional, yang memiliki objek abstrak serta berkaitan dengan 

simbol-simbol, ide, logika, konsep-konsep dan alat untuk memahami dan 

menyampaikan suatu informasi dan pengembangan ilmu lainnya. 

 

2.2 Persamaan Linier Dua Variabel 

Permasalahan model program linier dapat memiliki pembatas-pembatas 

linier yang bertanda (=,=,=), dan peubah-peubah keputusannya dapat merupakan  

peubah nonnegatif, dapat pula peubah yang tidak terbatas dalam tanda  

(unrestricted in sign). Persamaan adalah suatu pernyataan matematika dalam 

bentuk simbol yang menyatakan bahwa dua hal adalah persis sama/kalimat 

terbuka yang memuat tanda sama dengan (=). Berikut ini merupakan 

panduan/langkah-langkah dalam menyelesaikan persamaan linear dua variabel. 

(Sukino dan Darmato 2011: 119-128) 

a. Hilangkan tanda kurung dengan menggunakan sifat distributif, kemudian 

operasikan suku-suku yang serupa. 

b. Gunakan sifat penjumlahan suatu persamaan untuk menulis persamaan 

tersebut sehingga semua variabel berada di dua ruas, sedangkan semua 

konstanta berada di ruas lainnya. Sederhanakan masing-masing ruas. 

c. Gunakan sifat perkalian suatu persamaan untuk menghasilkan persamaan 

yang berbentuk x = konstanta. 

d. Untuk soal penerapan, jawablah ke dalam kalimat sempurna dan gunakan 

duaan yang sesuai dengan perintah. 

PLDV adalah persamaan yang hanya memuat dua variable dengan pangkat 

dua Contoh : 

a. 𝑎 + 1 = 6 c. 6 + 2𝑦 = 3𝑦 − 1  e. 𝑥2 − 6 = 10 

b. 𝑥 − 2 = 6 d. 𝑥 − 8 = 3𝑥 − 6  f. 3𝑥 − 𝑦 = 6 

Kalimat-kalimat terbuka tersebut mengandung tanda sama dengan (=) dan 

beberapa variable, maka dapat dicirikan sebagai berikut: 

1) Bentuk (a) sampai (d) disebut persamaan linier dua variabel (PLDV) 
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2) Bentuk (e) disebut persamaan kuadrat dengan dua variable 

3) Bentuk (f)  disebut persamaan linier dengan dua variabel 

 

a. Penyelesaian dan himpunan penyelesaian suatu persamaan 

Penyelesaian suatu persamaan linier dengan dua variabel adalah bilangan 

pengganti dari variabel pada daerah definisi persamaan yang membuat persamaan 

menjadi pernyataan yang benar. 

Contoh : Ahmad ingin menjawab secara mencongak soal persamaan linier dua 

variable 3𝑥 − 9 = 3 dengan 𝑥 varibel bilangan asli. Dia mengganti 𝑥 dengan 3 

sehingga kalimat terbuka 3𝑥 = 9 menjadi benar. 3𝑥 = 9 → 3 × 3 = 9 (benar). 

𝑥 = 3 adalah penyelesaian/ jawaban akar PLDV  3𝑥 = 9 adalah 3 

Selain cara mencongak kita juga dapat menyelesaikan persamaan linier 

dengan dua variabel dengan cara subsitusi dua perdua variabel yang terdevinisi 

sehingga persamaan ini menjadi kalimat terbuka yang benar. Himpunan 

penyelesaian suatu persamaan linier dengan dua variabel mempunyai dua 

kemungkinan, yaitu memiliki hanya dua buah anggota atau tidak ada anggota 

(himpunan kosong). 

b. Kalimat matematika (model matematika) 

Suwarno akan menerjemahkan kalimat cerita: “𝑥 dikurangkan dengan 6 

menghasilakn 10” ke dalam kalimat matematika. Ia membuat persoalan diatas 

menjadi sangat mudah, yaitu: 𝑥 − 6 = 10 (kalimat matematika). 

Kalimat matematika adalah kalimat yang ditulis dengan lambang-lambang 

matematika yang dapat membuat kalimat itu menjadi benar ataupun salah. Untuk 

menterjemahkan kalimat cerita ke dalam kalimat matematika. Diperlukan 

beberapa penguasaan tentang pengertian istilah-istilah dan penulisanya. 

 

ISTILAH 

 

PENULISAN 

 

ISTILAH 

 

PENULISAN 

Jumlah 𝑥 dan 𝑦 𝑥 + 𝑦 Hasil bagi 𝑥 dan 𝑦 
𝑥

𝑦
 

Selisih 𝑥 dan 𝑦 𝑥 − 𝑦 Selisih kuadrat 𝑥 dan 𝑦 𝑥2 − 𝑦2 

Kebalikan 𝑥 
1

𝑥
 Kuadrat selisih 𝑥 dan 𝑦 (𝑥 − 𝑦)2 
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Kuadrat 𝑥 𝑥2 Kuadrat jumlah 𝑥 dan 𝑦 (𝑥 + 𝑦)2 

Hasil kali 𝑥 dan 𝑦 𝑥𝑦 Jumlah kuadrat 𝑥 dan 𝑦 𝑥2 + 𝑦2 

 

c. Penyelesaian kalimat terbuka yang berbentuk cerita 

Untuk menyelesaikan kalimat terbuka yang berbentuk cerita , dapat ditempuh 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Terjemahkan kalimat cerita ke dalam kalimat matematika yang berbentuk 

persamaan. Jika perlu, gunakan gambar (sketsa diagram). 

2) Selesaikan persamaan itu dengan cara distribusi 

Perhatika cara penyelesaian kalimat cerita berikut. 

Kalimat cerita   : p dan (q + 35) menyatakan dua bilangan yang 

sama. Jika q = 15 dan p € himpunan bilangan asli, berapakah p ? 

Kalimat matematika : p = q + 35 dan q = 15, p “ 

Penyelesaian   : p = 15 + 35 = 50 (50 € himpunan bilangan asli) 

Himpunan penyelesaian  : HP = {50} 

d. Persamaan yang ekuivalen 

       Dua persamaan atau lebih dikatakan ekuivalen jika mempunyai himpunan 

penyelesaian yang sama dan dinotasikan dengan tanda " ⇔". 

Pada persamaan x−5=4, jika x diganti 9 maka akan bernilai benar, sehingga 

himpunan penyelesaian dari x−5=4 adalah {9}.  

Perhatikan jika kedua ruas masing-masing ditambahkan dengan bilangan 5 

maka.x−5⇔x−5+5⇔x+0⇔x=4=4+5=9=9  

Dengan kata lain, persamaan x−5=4 ekuivalen dengan persamaan x=9, atau ditulis 

x−5=4⇔x=9. 

e. Menyelesaikan persamaan dengan sifat-sifat operasi suatu persamaan yang  

ekuivalen 

Untuk menentukan penyelesaian suatu persamaan linier dengan dua variabel,kita 

dapat menggunakan sifat-sifat berikut ini. 

1) Sifat Penambahan 

Kedua ruas suatu persamaan boleh ditambah dengan bilangan yang 

sama untuk mendapatkan persamaan yang ekuivalen. Persamaan berikut ini, 

akan kita selesaikan dengn sifat penambahan. 
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𝑥 − 3 = 10 dengan x €(bilangan asli)  

⇔ 𝑥 − 3 + 3 = 10 + 3 (kedua ruas ditambah 3) 

⇔ 3+ 0 = 13  

⇔ 𝑥 = 13  

  

2) Sifat Pengurangan 

Kedua ruas suatu persamaan boleh dikalikan dengan bilangan yang 

sama untuk mendaptakna persamaan yang ekuivalen. Berikut ini kita 

selesaikan dengan sifat penambahan. 

3

4
t = 9 dengan p € (bilangan cacah) 

3

4
t x 

4

3
 = 9 x  

4

3
  (kedua ruas dikalikan 

4

3
  ) 

t= 3 x 4 

t=12. jadi, penyelesaianya dari  
3

4
t=9 adalah t=12 

3) Sifat  Pembagian 

Kedua ruas suatu persamaan boleh dibagi dengan bilangan yang 

sama untuk mendapatkan persamaan yang ekuivalen. Kedua ruas suatu 

persamaan boleh dibagi dengan bilangan yang sama untuk mendpatkn 

persamaan yang ekuivalen. Berikut ini kita selesaikan sebuah persamaan 

dengan sifat pembagian. 

5k = 20 dengan k € (bilangan cacah) 

⇔  5k: 5 = 20: 5 (kedua ruas dibagi 5) 

⇔          5 = 4 

Secara umum sebuah persamaan linear dalam n variable x1, x2, …, 

xn dapat dinyatakan dalam bentuk : a1x1 + a 2x 2 + … + a n x n = b, dengan 

a 1, a 2, …, a n dan b adalah konstanta real. 

Contoh: 

Persamaan berikut merupakan persamaan linear: 

a. x + 3y = 7 

b. y = 5x + 3z + 1 

Persamaan berikut bukan persamaan linear: 

c. x2 + 3y = 5 
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d. y – sin x = 0 

Himpunan berhingga dari persamaan linear- persamaan linear dalam 

n variable x1, x2, …, xn dinamakan sistem persamaan linear atau sistem 

linear. Bentuk umum sistem persamaan linear (disingkat SPL) yang terdiri 

dari m persamaan dan n variable x1, x2, …, xn dapat ditulis sebagai : 

a11 x1 + a12 x2 + … + a1n xn = b1 

a21 x1 + a22 x2 + … + a2n xn = b2 

am1x1 + am2 x2 + … + amn xn = bm, dengan aij dan bi (1 § i § m, 1 § j § 

n) adalah konstanta-konstanta real. 

Suatu sistem persamaan linear dengan m persaman dan n variable x1, 

x2, …, xn  dengan Am x n = (aij ), Xn x 1 = ( ) x j , dan Bm x 1 = ( ) bi . Jika 

matriks B pada SPL di atas diganti dengan matriks nol O, maka sistem 

persamaan linear tersebut dikatakan homogen, jika tidak disebut SPL non 

homogen. 

Contoh: 

a. SPL non homogen berikut 

x1 – x2 + x3 = 2 

2x1 – x2 – x3 = 4 

b. SPL homogen berikut 

x1 + x2 = 0 

x1 – x2 = 0 

 

2.3 Kesalahan Penyelesaian Soal 

Siswa dalam Menyelesaikan Soal Matematika Kesalahan siswa adalah 

gejala dari penyakit yang mungkin penyakit serius atau lebih dari dua 

penyakit. Menurut Sukirman (2011: 16) “kesalahan merupakan penyimpangan 

terhadap hal-hal yang benar yang sifatnya sistematis, konsisten, maupun 

insidental pada daerah tertentu”. Kesalahan yang sistematis dan konsisten 

terjadi disebabkan oleh tingkat penguasaan materi yang kurang pada siswa. 

Sedangkan kesalahan yang bersifat insidental adalah kesalahan yang bukan 

merupakan akibat dari rendahnya tingkat penguasaan materi pelajaran, 

melainkan oleh sebab lain misalnya: kurang cermat dalam membaca untuk 
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memahami maksud soal, kurang cermat dalam menghitung atau bekerja secara 

tergesa-gesa karena merasa diburu waktu yang tinggal sedikit. 

Menurut Sukirman (2011: 22) Adapun kesalahan-kesalahan dalam 

menyelesaikan soal matematika, yaitu:  

1. Kesalahan dalam memahami soal, yang terjadi jika siswa salah dalam 

menemukan hal yang diketahui, ditanyakan dan tidak dapat menuliskan 

apa yang dikehendaki; 

2. Kesalahan dalam menggunakan rumus, yang terjadi jika siswa tidak 

mampu mengidentifikasi rumus atau metode apa yang akan digunakan 

atau diperlukan 

3. Kesalahan dalam operasi penyelesaiannya, yang terjadi jika siswa salah 

dalam melakukan perhitungan ataupun; 

4. Kesalahan dalam menyimpulkan, yang terjadi jika siswa tidak 

memperhatikan kembali apa yang ditanyakan dari soal dan tidak 

membuat kesimpulan dari hasil perhitungannya, karena siswa 

beranggapan bahwa hasil perhitungannya merupakan penyelesaian dari 

permasalahan yang ada.  

Sedangkan menurut Karim (2009: 64) mengklasifikasikan tiga jenis 

kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika yaitu:  

1. Kesalahan konsep, yang dibuat oleh siswa karena menafsirkan konsep-

konsep, rumus-rumus, operasi-operasi atau salah dalam penerapannya; 

2. Kesalahan operasi, yang dibuat siswa karena salah melakukan operasi 

hitung/aljabar dan sifat-sifatnya; 

3. Kesalahan ceroboh, yang dibuat siswa karena kealpaan, namun pada 

dasarnya siswa tersebut mengetahui cara penyelesaiannya.  

Dari seluruh pengertian diatas sesuai dengan penelitian ini, kesalahan 

merupakan ketidak mampuan siswa dalam memahami konsep, sistematika 

dan atau matari matematika. Kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa 

karena hal-hal tersebut adalah kesalahan dalam menerapkan rumus, kesalahan 

dalam operasional rumus dan penapsiran konsep matematika. 
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2.3.1 Faktor-Faktor Pemyebab Kesalahan 

Untuk mengetahui faktor penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita dapat diketahui dari kesalahan yang dibuatnya. Sutawijaya mengatakan 

faktor penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita, dapat 

digolongkan menjadi beberapa bagian yaitu siswa, guru, fasilitas yang digunakan 

dalam proses belajar mengajar dan lingkungan.  

Faktor penyebab kesalahan dapat dilihat dari faktor penyebab kesulitan 

belajar siswa. Soedjadi menyatakan penyebab kesulitan belajar siswa secara 

umum dapat dibedakan yaitu faktor kognitif dan non kognitif. 18 Hubungan 

antara kesalahan dengan kesulitan sangat erat dan saling mempengaruhi dua sama 

lain. Kesalahan dan kesulitan merupakan dua hal yang berbeda dan sangat erat 

kaitannya, bahkan sulit untuk menentukan apakah kesulitan yang menyebabkan 

kesalahan atau kesalahan yang menyebabkan kesulitan.  

Menurut Hikmatu (2011: 16) Faktor-faktor penyebab kesalahan bila 

ditinjau dari kesulitan dan kemampuan belajar siswa diuraikan sebagai berikut. 

a. Kurangnya penguasaan bahasa sehingga menyebabkan siswa kurang paham 

terhadap permintaan soal. Yang dimaksud kurang paham terhadap 

permintaan soal adalah siswa tidak tahu yang akan dia kerjakan setelah dia 

memperoleh informasi dari soal namun terkadang siswa juga tidak tahu apa 

informasi yang berguna dari soal karena terjadi salah penafsiran;  

b. Kurangnya pemahaman siswa terhadap materi prasyarat baik sifat, rumus 

dan prosedur pengerjaan 

c. Kebiasaan siswa dalam menyelesaikan soal cerita misalnya siswa tidak 

mengembalikan jawaban model menjadi jawaban permasalahan;  

d. Kurangnya minat terhadap pelajaran matematika atau ketidakseriusan siswa 

dalam mengikuti pelajaran;  

e. Siswa tidak belajar walaupun ada tes atau ulangan;  

f. Lupa rumus yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal;  

g. Salah memasukkan data;  

h. Tergesagesa dalam menyelesaikan soal, dan  

i. Kurang teliti dalam menyelesaikan soal.  
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Menurut Haji (2010: 12) faktor-faktor yang menyebabkan siswa 

mengalami kesulitan belajar sehingga menyebabkan siswa tersebut melakukan 

kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal ada dua segi, yaitu segi kognitif dan 

segi non kognitif. Segi kognitif meliputi hal-hal yang berhubungan dengan 

kemampuan intelektual siswa dan cara siswa memproses atau mencerna materi 

matematika dalam pikirannya. Sedangkan segi bukan kognitif adalah semua faktor 

di luar hal-hal yang berhubungan dengan kemampuan intelektual seperti sikap, 

kepribadian, cara belajar, kesehatan jasmani, keadaan emosional, cara mengajar 

guru, fasilitas-fasilitas belajar, serta suasana rumah  

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui beberapa faktor penyebab siswa 

mengalami kesalahan, yaitu berasal dari faktor kognitif dan non kognitif siswa. 

Faktor kognitif meliputi kemampuan intelektual siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika yang diberikan. Sedangkan faktor non kognitif adalah cara belajar 

siswa dimana cara belajar siswa dapat dipengaruhi oleh kesiapan, kedisiplinan 

waktu belajar dan sikap siswa terhadap matematika. Dalam penelitian ini, 

faktorfaktor penyebab siswa melakukan kesalahan dalam setiap letak kesalahan 

yang dilakukan yang menyangkut faktor kognitif dan non kognitif digali sejelas 

mungkin melalui wawancara.  

 

2.4 Tinjauan Hasil Belajar 

2.4.1 Definisi Belajar 

Sebelum membicarakan pengertian hasil belajar, terlebih dahulu akan 

dikemukakan apa yang dimaksud dengan belajar. Para pakar pendidikan 

mengemukakan pengertian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun 

demikian selalu mengacu pada prinsip yang sama yaitu setiap orang yang 

melakukan proses belajar akan mengalami suatu perubahan dalam dirinya.  

Beberapa ahli dalam dunia pendidikan memberikan definisi belajar 

sebagai berikut. Sntrock dan Yussen (Sugihartono, 2012: 74) mengemukakan 

bahwa belajar merupakan sebagai perubahan yang relatif permanen karena adanya 

pengalaman. Sugihartono (2012: 74) mengemukakan bahwa belajar adalah suatu 

proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi individu dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Slameto (2012. Hal. 2) 
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mengemukakan belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai 

hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Morgan (Ngalim Purwanto, 2002: 84) mengemukakan belajar adalah setiap 

perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu 

hasil dari latihan atau pengalaman.  

Menurut Skinner (Dimyati dan Mudjiono, 2011: 9) mengemukakan belajar 

adalah suatu perilaku. Pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih 

baik, sebaliknya, bila ia tidak belajar maka responnya menurun.  Gagne (Dimyati 

dan Mudjiono, 2011: 10) mengemukakan belajar merupakan kegiatan yang 

kompleks. Hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah belajar orang memiliki 

keterampilan, pengetahuan, sikap dan nilai. Dari beberapa pendapat tersebut, 

dapat disimpulkan definisi belajar. 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.  

2.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Hasil belajar setiap individu dipengaruhi oleh belajar siswa. Muhabbibin 

Syah (2003: 144) menyebutkan tiga faktor yang mempengaruhi belajar siswa 

yaitu faktor internal, eksternal dan pendekatan belajar.  

a. Faktor dari dalam yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhibelajar 

yang berasal dari siswa belajar. Faktor dari dalam (internal)meliputi dua 

aspek, fisiologi dan psikologis. 

1) Fisiologi, faktor ini meliputi kondisi jasmaniah secara umum dan kondisi 

panca indra. 

2) Kondisi psikologis, faktor ini meliputi kecerdasan, bakat, minat, motivasi, 

emosi dan kemampuan kognitif. 

b. Faktor dari luar yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar siswa yang 

mempengaruhi proses dan hasil belajar. Faktor-faktor inimeliputi 

lingkungan sosial dan lingkungan non sosial. 

1) Lingkungan sosial yang dimaksud adalah manusia atau sesama manusia, 

baik manusia itu ada (kehadirannya) ataupun tidaklangsung hadir. Dalam 
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lingkungan sosial yang mempengaruhibelajar siswa ini dapat dibedakan 

menjadi tiga yaitu rumah,sekolah dan masyarakat.  

2) Lingkungan non sosial meliputi keadaan udara, waktu belajar,cuaca, lokasi 

gedung sekolah dan alat-alat pembelajaran.  

c. Faktor pendekatan belajar (approach to learning) yaitu jenis upayabelajar 

yang meliputi strategi, model dan metode yang digunakansiswa untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran materi-materipelajaran. 

Dengan demikian guru harus memperhatikan perbedaan individu dalam 

memberikan pelajaran kepada mereka, supaya dapat menangani siswa sesuai 

dengan kondisinya untuk menunjang keberhasilan belajar. Hal tersebut 

dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar peserta didik, satu dengan 

yang lainnya berbeda.  

Salah satu yang mempengaruhi belajar adalah faktor pendekatan belajar 

(approach to learning), yang di dalamnya terdapat model pembelajaran. Joyce 

(Trianto, 2010: 22) menyatakan bahwa model pembelajaran mengarahkan kita ke 

dalam mendesain pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian rupa 

sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Tepat tidaknya guru menggunakan model 

pembelajaran, turut menentukan bagaimana hasil belajar yang dicapai siswa. 

Maka dalam penelitian ini membicarakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar yaitu model pembelajaran.  

2.4.3 Hasil Belajar 

Setelah mengetahui pengertian belajar dan faktor yang mempengaruhinya, 

maka akan dikemukakan apa itu hasil belajar. Nana Sudjana (2012,Hal.5) 

menyatakan bahwa hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah 

laku dan sebagai umpan balik dalam upaya memperbaiki proses belajar mengajar. 

Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian luas mencakup bidang 

kognitif, afektif dan psikomotorik.  

Menurut Tirtonegoro (2001:43) mengemukakan hasil belajar adalah 

penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, 

angka, huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai 

oleh setiap siswa dalam periode tertentu. Djamarah (2010:23) mengungkapkan 
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hasil belajar adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan 

perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar.  

Menurut Widoyoko (2012:1), mengemukakan bahwa hasil belajar terkait 

dengan pengukuran, kemudian akan terjadi suatu penilaian dan menuju evaluasi 

baik menggunakan tes maupun non-tes. Pengukuran, penilaian dan evaluasi 

bersifat hirarki. Evaluasi didahului dengan penilaian (assessment), sedangkan 

penilaian didahului dengan pengukuran. Bloom (Sudjana, 2010: 22-31) 

mengemukakan secara garis besar membagi hasil belajar menjadi tiga ranah, yaitu 

ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik.  

a. Ranah kognitif 

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yangterdiri dari 

enam aspek, kedua aspek pertama disebut kognitiftingkat rendah dan 

keempat aspek berikutnya termasuk kognitiftingkat tinggi. Keenam 

jenjang atau aspek yang dimaksud adalah: 

1) Pengetahuan 

2) Pemahaman 

3) Aplikasi 

4) Analisis 

5) Sintesis  

6) Evaluasi 

b. Ranah Afektif 

Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai yang terdiri dari lima 

aspek. Kelima aspek dimulai dari tingkat dasar atau sederhana sampai 

tingkat yang kompleks sebagai berikut. 

1) Reciving/ attending (penerimaan) 

2) Responding (jawaban) 

3) Valuing (penilaian) 

4) Organisasi 

5) Karaakteristik nilai atau internalisasi nilai  

c. Ranah Psikomotor 

Hasil belajar psikomotoris tampak dalam bentuk keterampilan(skill) dan 

kemampuan bertindak individu. Ada enam tingkatanketerampilan, yakni: 
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1) Gerakan refleks yaitu keterampilan pada gerakan yang tidak sadar; 

2) Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar; 

3) Kemampuan perseptual, termasuk di dalamnya membedakan visual, 

membedakan auditif, motoris dan lain-lain; 

4) Kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan dan 

ketepatan; 

5) Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai pada 

keterampilan yang kompleks; 

6) Kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non-decursive seperti 

gerakan ekspresif dan interpretatif. 

Menurut Tohirin (2011:155) mengungkapkan seseorang yang berubah 

tingkat kognitifnya sebenarnya dalam kadar tertentu telah berubah pula sikap dan 

perilakunya. Suharsimi Arikunto (2012: 121) mengungkapkan ranah kognitif pada 

siswa SD yang cocok diterapkan adalah ingatan, pemahaman dan aplikasi, 

sedangkan untuk analisis, sintesis, baru dapat dilatih di SLTP dan SMU dan 

Perguruan Tinggi secara bertahap sesuai urutan yang ada. Pengetahuan atau 

ingatan merupakan proses berfikir yang paling rendah, misalnya mengingat 

rumus, istilah, nama-nama tokoh atau nama-nama kota. Kemudian pemahaman 

adalah tipe hasil belajar yang lebih tinggi daripada pengetahuan, misalnya 

memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan atau menggunakan petunjuk 

penerapan pada kasus lain. Sedangkan aplikasi adalah penggunaan abstraksi pada 

situasi kongkret atau situasi khusus. Menerapkan abstraksi yaitu ide, teori atau 

petunjuk teknis ke dalam situasi baru disebut aplikasi.  

Di antara ketiga ranah tersebut, ranah kognitiflah yang paling banyak 

dinilai oleh para guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa 

dalam menguasai isi bahan pengajaran (Nana Sudjana, 2012: 23). Dalam 

pembatasan hasil pembelajaran yang akan diukur, peneliti mengambil ranah 

kognitif pada jenjang pengetahuan (C1), pemahaman (C2) dan aplikasi (C3). 

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah penilaian hasil yang sudah dicapai oleh setiap siswa dalam ranah kognitif, 

afektif dan psikomotor yang diperoleh sebagai akibat usaha kegiatan belajar dan 

dinilai dalam periode tertentu. Tujuan aspek kognitif berorientasi pada 
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kemampuan berfikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih 

sederhana, yaitu mengingat, sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang 

menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, 

gagasan, model atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah 

tersebut. Dengan demikian aspek kognitif adalah subtaksonomi yang 

mengungkapkan tentang kegiatan mental yang sering berawal dari tingkat 

pengetahuan sampai ke tingkat yang paling tinggi yaitu evaluasi.  

 

2.5 Analisis Siswa dalam Menyelesaikan Soal-Soal Matematika 

Matematika merupakan mata pelajaran yang dianggap paling sulit oleh para 

siswa, baik siswa yang tidak berkesulitan belajar dan lebih-lebih bagi siswa yang 

berkesulitan belajar. Siswa yang kesulitan belajar, terutama dalam matematika 

akan berakibat terjadinya suatu kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika 

yang sedang dikerjakan. Kata kesalahan berasal dari kata salah yang berarti tidak 

benar, tidak betul. Dari kata salah tersebut menjadi “kesalahan” yaitu tindakan 

yang tidak benar yang disebabkan oleh kekeliruan dan kealpaan. 

Analisis mempunyai tujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. 

Analisis kesalahan sebagai prosedur kerja mempunyai langkah-langkah tertentu. 

Menurut Tarigan (1988: 67) langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data kesalahan 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka analisis datanya 

adalah non statistik. Data yang muncul berupa kata-kata dan bukan 

merupakan rangkaian angka. Dalam penelitian ini, data diambil dari hasil tes 

siswa.  

2. Mengidentifikasi dan mengklarifikasi kesalahan 

Soal tes diberikan kepada siswa untuk memperoleh data tentang 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa. Kesalahan-kesalahan tersebut 

kemudian diidentifikasi dan dikelompokkan menurut indikator kesalahan. 

Berdasarkan identifikasi terhadap jawaban tes siswa, maka dapat diketahui 

bentuk-bentuk kesalahan yang dilakukan siswa.  
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3. Menjelaskan Kesalahan  

Berikutnya adalah kegiatan menjelaskan kesalahan yang meliputi dua 

kegiatan yang dilakukan secara bersamaan yaitu pemilihan data dan 

penyajian data. Pemilihan dan penyajian data dilakukan agar tidak terjadi 

penumpukan data atau informasi yang sama. 

4. Mengoreksi kesalahan  

Setelah menjelaskan kesalahan dan mengelompokkan jenis kesalahan 

kemudian kegiatan mengoreksi kesalahan. Mengoreksi kesalahan adalah 

penarikan kesimpulan dilakukan selama kegiatan analisis berlangsung 

sehingga diperoleh suatu kesimpulan final. 

Kesalahan umum yang dilakukan siswa  dalam menyelesaikan soal-soal 

mata pelajaran matematika menurut Lerner (dalam Abdurrahman, 2003: 262) 

adalah: 

1. Kurangnya pemahaman tentang simbol 

Matematika merupakan ilmu yang berkaitan dengan simbol-simbol. Untuk itu 

diperlukan penguasaan tentang simbol supaya tidak terjadi kesalahan dalam 

meyelesaikan soal matematika. 

2. Kurangnya pemahaman tentang nilai tempat 

Nilai tempat dalam matematika bisa berupa duaan, puluhan, ratusan dan 

seterusnya. Kesalahan yang sering terjadi yaitu jika siswa dihadapkan pada 

lambang bilangan basis bukan sepuluh. Jika pemahaman kurang, maka itu 

adalah penyebab terjadinya kesalahan. 

3. Kurangnya pemahaman tentang perhitungan 

Meskipun operasi perhitungan telah dikuasai dengan baik, tetapi jika konsep 

perhitungan tidak dikuasai, siswa cenderung lebih menghafal, maka 

perhitungan ini juga menjadi salah.   

4. Penggunaan proses yang keliru 

Penggunaan proses yang keliru dalam perhitungan maupun yang lain dapat 

menyebabkan kesalahan dalam menyelesaikan soal 
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5. Tulisan yang tidak terbaca 

Siswa seringkali kurang memperhatikan tulisannya ketika mencatat, sehingga 

saat diperlukan siswa kesulita membaca lagi tulisannya. Hal itu menyebabkan 

salah penafsiran dan akhirnya salah dalam meneyelesaikan soal. 

Berdasarkan uraian di atas, pada penelitian ini yang dimaksud kesalahan 

yaitu kekeliruan siswa dalam menyelesaikan soal sistem persamaan linier dua 

variabel yang didasarkan pada 5 indikator yaitu: pertama kurangnya pemahaman 

tentang simbol yaitu simbol ‘<’ dan ‘>’ yang menyebabkan kesalahan dalam 

menentukan untung atau rugi dan juga simbol matematis harga jual, beli, untung, 

dan rugi. Kedua, kurangnya pemahaman nilai tempat yaitu nilai tempat seperti 

duaan, puluhan, dan seterusnya dalam menghitung harga. Ketiga, kurangnya 

pemahaman tentang perhitungan yaitu kesalahan dalam operasi hitung tambah, 

kurang, bagi, dan kali. Keempat, penggunaan proses yang keliru yaitu dalam 

menyelesaikan soal, proses menghitung atau urutan mengerjakan keliru sehingga 

terjadi kesalahan. Kelima, tulisan yang tidak terbaca. Pada penelitian ini bukan 

hanya salah penafsiran dari buku catatan ketika belajar sehingga salah dalam 

mengaplikasikaanya di soal, tapi juga tulisan yang tidak terbaca pada saat 

menyelesaikan soal. 

Penelitian ini yang dimaksud analisis kesalahan adalah pendeskripsian 

bentuk-bentuk kesalahan yang dilakukan oleh siswa dan faktor-faktor tentang 

penyebab terjadinya kesalahan. Analisis dilakukan berdasarkan jawaban siswa 

dalam menyelesaikan soal PLDV, kemudian setelah diketahui bentuk-bentuk 

kesalahan yang terjadi dilakukan wawancara untuk mengetahui faktor-faktor apa 

yang menjadi sebab terjadinya kesalahan, kemudian data hasil tes dan wawancara 

dibandingkan untuk memperoleh data yang valid. Sebagai contoh pada materi 

PLDV adalah sebagai berikut: 

Soal  : Andi membeli 3kg gula dan membayarnya dengan uang Rp 50.000 . jika 

Andi mendapatkan kembalian sebesar  Rp 12.500, maka harga 1kg gula adalah… 

Jawab  : 3x = 50.000 – 12.500 

3x = 37.500 

  x = 12.500 jadi, harga 1 kg gula adalah 12.500 
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Dari jawaban di atas analisis yang pertama adalah mengumpulkan data 

kesalahan. Hasil jawaban dicocokkan dengan kunci jawaban yang telah dibuat dan 

ternyata jawaban tersebut salah. Kemudian kesalahan diidentifikasi termasuk pada 

indikator kesalahan yang mana. Jawaban pada contoh tersebut masuk dalam 

indikator kesalahan penggunaan proses dan perhitungan. Setelah itu menjelaskan 

kesalahan, yaitu kesalahan proses ditunjukkan pada operasi hitung dikurangi yang 

seharusnya adalah ditambah, sedangkan kesalahan perhitungan  ditunjukkan pada 

nilai perhitungan persentase yang salah dan nilai akhir juga salah, hal tersebut 

dibuktikan dengan menunjukkan data hasil jawaban siswa. Tahap akhir yaitu 

mengoreksi kesalahan dengan menyimpulkan analisis kesalahan yang telah 

dilakukan pada langkah sebelumnya yaitu jawaban hasil penyelesaian di atas 

mengalami kesalahan pada penggunaan proses dan perhitungan. 

2.6 Kerangka Berfikir 

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran merupakan sintesa tentang 

hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah 

dideskripsikan yang kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga. 

Dalam kerangka berpikir dapat menerangkan tujuan penelitian dilakukan, proses 

penelitian dilakukan, dan hasil dari penelitian tersebut dilakukan. Bagan kerangka 

berfikir dari “Analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika 

materi pokok sistem persamaan linier dua  variabel ditinjau dari motifasi belajar 

siswa kelas VIII B SMPN 1 Kedungwaru Semester Gasal Tahun Pelajaran 

2018/2019 “. 
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Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

 

2.7 Penelitian yang Relevan 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah menelusuru beberapa hasil 

penelitian yang relevan. Penelitian relevan merupakan penelitian yang dapat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permasalahan : 

a. Masih terpusatnya pembelajaran pada guru 

b. Matematika merupakan penekanan pemecahan suatu masalah, 

biasanya disajikan dalam bentuk soal matematika 

c. Siswa kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran 

sehingga jika ada materi yang belum dipahami enggan untuk 

bertanya 

d. Hasil belajar matematika siswa yang masih kurang 

memuaskan 

Pokok Materi Persamaan Linier 

Dua Variabel 

Angket Observasi 

Subjek Penelitian 

Tes Wawancara 

Hasil Siswa 

Terdapat Perubahan 
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digunakan sebagai referensi atau pembanding dalam melakukan penelitian. 

Penelitian relevan yang digunakan dalam penelitian ini adalah skripsi: 

Ratnawati, Eva. 2014. Analisis Kesalahan Siswa dengan Gaya Belajar 

Auditori dalam Menyelesaikan Soal Matematika Materi Pokok Aritmetika Sosial 

pada Siswa Kelas 7-K SMP Negeri 2 Ngunut Tahun Pelajaran 2013/2014.  

Persamaan dengan penelitian terdahulu: 

• Sama-sama meneliti tentang analisis kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika 

Perbedaan dengan peneliti terdahulu: 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Ratnawati dilaksanakan di SMPN 2 

Ngunut Tulungagung, sementara penelitian ini dilaksanakan di SMPN 2 

Kedungwaru Tulungagung 

b. Materi matematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sistem 

Persamaan Linier Dua Variabel. 

Rahayu, Maria Krestiwati. 2015. Pengaruh Gaya Kognitif Dan Motivasi 

Belajar Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas X Smk Veteran 1 

Tulungagung Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Persamaan dengan peneliti terdahulu: 

• Sama-sama meneliti tentang motivasi belajar siswa 

Perbedaan dengan peneliti terdahulu: 

a.) Penelitian yang dilakukan oleh Maria Krestiwati dilaksanakan di SMK 

Veteran 1 Tulungagung, sementara penelitian ini dilaksanakan di SMPN 2 

Kedungwaru Tulungagung 

b.) Penelitian Maria tentang hubungan motivasi belajar siswa dengan prestasi 

belajar siswa sedangkan peneliti menganalisis motivasi belajar dengan 

kesalahan siswa dalam mengerjakan soal matematika.  

Ririn Kurnila Sari dan Nuryadi, 2014. Analisis Motivasi dan Prestasi 

Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Ct Siswa Kelas VII SMP. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa proses pembelajaran dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) ternyata dapat meningkatkan motivasi 

belajar matematika sebesar 14,69% sedangkan 1,07% pada motivasi belajar siswa 

dalam pembelajaran matematika pada kelas VII E SMP N 1 Sedayu. 
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Sugiyantoro 2012, Pentingnya Motivasi Berprestasi dalam Mencapai 

Keberhasilan Akademik Siswa Semakin tinggi motivasi berprestasi siswa semakin 

baik pula siswa memperoleh prestasi akademiknya. Semakin rendah motivasi 

berprestasi siswa, semakin rendah pula prestasi akademik yang diperol eh siswa. 

Sesuai denga penelitian ini siswa yang motivasi berprestasinya tinggi akan 

berhasil memahami atau memperoleh prest asi akademik cenderung tinggi dan 

siswa yang motivasi berprestasinya rendah sebaliknya cenderung memperoleh 

prestasi akademik yang rendah 

  

 

 


