
6 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kesalahan Menyelesaikan Soal 

1. Definisi Kesalahan Menyelesaikan Soal 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1996: 865) kesalahan 

adalah penyimpangan terhadap sesuatu yang benar. Kemudian menurut 

Kamirullah (2005: 25) kesalahan merupakan penyimpangan dari yang 

benar atau penyimpangan dari yang telah ditetapkan. Sejalan dengan 

pendapat di atas, Rosyidi (2005) mendefinisikan kesalahan adalah suatu 

bentuk penyimpangan terhadap hal yang dianggap benar atau prosedur 

yang ditetapkan sebelumnya. 

Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pengertian kesalahan menyelesaikan soal adalah penyimpangan 

yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal dari hal yang dianggap 

benar atau penyimpangan dari prosedur yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

2. Ciri-ciri Adanya Masalah yang Dialami Siswa 

Kesalahan timbul akibat adanya kesulitan siswa dalam belajar. 

Seorang anak yang mengalami kesulitan dalam belajarnya akan 

menunjukan ciri-ciri adanya masalah yang dialami, seperti yang 

dituliskan oleh Djamarah (2008: 246) sebagai berikut : 
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a) Menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai 

yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang 

dimilikinya. 

b) Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. 

c) Lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajarnya dan 

selalu tertinggal dari kawan-kawannya dari waktu yang disediakan. 

d) Menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar, seperti : acuh tak acuh, 

menentang, pura-pura, dusta, dan sebagainya. 

e) Menunjukkan perilaku yang berlainan, seperti : membolos, datang 

terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di 

dalam atau di luar kelas, tidak mau mencatat pelajaran, tidak teratur 

dalam kegiatan pelajaran, dan sebagainya. 

f) Menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar, seperti : 

pemurung, mudah tersinggung, pemarah, dan sebagainya. 

3. Jenis-jenis Kesalahan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesalahan adalah perihal 

salah, kekeliruan, kealpaan sehingga jika kesalahan itu dihubungkan 

dengan objek dasar matematika menurut Soedjadi (2000: 13) kesalahan 

yang dimaksud adalah : 

1. Kesalahan Fakta 

Fakta dalam matematika merupakan perjanjian atau 

pemufakatan yang dibuat dalam matematika, misalnya lambang, 

nama, istilah serta perjanjian. Kesalahan yang sering dilakukan siswa 

Deskripsi Kesalahan Siswa..., Hidayatul Laeli, FKIP, UMP, 2017



8 
 

dalam menyelesaikan soal matematika yaitu tentang lambang-

lambang atau simbol, huruf dan kata dalam menyelesaikan soal 

matematika. 

Berdasarkan uraian di atas, siswa dikatakan melakukan 

kesalahan fakta dalam menyelesaikan soal apabila siswa tidak dapat 

menuliskan dengan benar apa yang diketahui dan ditanyakan dalam 

soal. 

2. Kesalahan Konsep 

Konsep dalam matematika merupakan pengertian abstrak yang 

memungkinkan seseorang menggolong-golongkan objek atau 

peristiwa. Kesalahan yang sering dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika yaitu siswa sering melakukan 

kesalahan tentang bagaimana menangkap konsep dengan benar. 

Berdasarkan uraian di atas, siswa dikatakan melakukan 

kesalahan konsep dalam menyelesaikan soal apabila siswa tidak 

dapat memahami dengan benar apa yang ditanyakan dalam soal. 

3. Kesalahan Prinsip 

Prinsip dalam matematika merupakan pernyataan yang 

menyatakan berlakunya suatu hubungan antara beberapa konsep. 

Pernyataan itu dapat menyatakan sifat-sifat suatu konsep atau 

hukum-hukum atau teorema atau dalil yang berlaku dalam konsep 

itu. Kesalahan yang sering dilakukan siswa dalam menyelesaikan 

soal matematika yaitu seringnya siswa yang tidak memahami asal 

Deskripsi Kesalahan Siswa..., Hidayatul Laeli, FKIP, UMP, 2017



9 
 

usul suatu prinsip, ia tahu rumusnya tetapi tidak tahu bagaimana 

menggunakannya. 

Berdasarkan uraian di atas, siswa dikatakan melakukan 

kesalahan prinsip dalam menyelesaikan soal apabila siswa 

mengetahui rumus atau aturan yang berlaku tetapi siswa tidak 

menggunakan rumus atau aturan tersebut saat menjawab soal. 

4. Kesalahan Operasi 

Operasi adalah pengerjaan aljabar dan pengerjaan matematika 

yang lain. Dengan kata lain operasi adalah aturan untuk memperoleh 

elemen tunggal dari satu atau lebih elemen yang diketahui. 

Berdasarkan uraian di atas, siswa dikatakan melakukan 

kesalahan operasi dalam menyelesaikan soal apabila siswa tidak 

tepat dalam menghitung hasil operasi dalam soal. 

Ada pendapat lain mengenai jenis-jenis kesalahan umum yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika menurut 

Rosita (dalam Rifai, 2012) yaitu : 

1. Kesalahan Konsep 

Kesalahan konsep adalah kesalahan memahami gagasan 

abstrak. Konsep dalam matematika adalah suatu ide abstrak yang 

mengakibatkan seseorang dapat mengklasifikasikan objek-objek atau 

kejadian-kejadian dan menentukan apakah objek atau kejadian itu 

merupakan contoh atau bukan contoh dari ide tersebut. Herman 

Hudoyo (dalam Rifai, 2012) menyatakan bahwa belajar konsep 
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adalah belajar memahami sifat-sifat dari benda-benda atau peristiwa 

untuk dikelompokan dalam satu jenis. Kesalahan konsep dalam 

matematika berakibat lemahnya penguasaan materi secara utuh 

dalam matematika, aturan mempunyai makna yang sama dengan 

prinsip. Prinsip dalam matematika yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah beragai dalil, hukum dan aturan atau rumus-rumus yang 

berlaku dalam mencari penyelesaian soal-soal matematika. 

2. Kesalahan menggunakan data 

Kesalahan menggunakan data berkenaan dengan kesalahan 

dalam menggunakan data, seperti tidak menggunakan data yang 

seharusnya dipakai, salah dalam menstubtitusikan data ke variabel 

atau menambah data yang tidak diperlukan dalam menjawab suatu 

masalah. 

3. Kesalahan interpretasi bahasa 

Kesalahan interpretasi bahasa adalah kesalahan mengubah 

informasi ke ungkapan matematika atau kesalahan dalam memberi 

makna suatu ungkapan matematika. Bahasa matematika merupakan 

bahasa simbol sehingga pemahaman terhadap simbol-simbol tersebut 

merupakan prasyarat utama untuk dapat memahami matematika. 

Persoalan matematika biasanya disajikan dalam bentuk diagram, 

tabel, soal cerita dan sebagainya. Kesemuanya itu mempunyai arti 

dan akan menjadi jelas apabila dapat diinterpretasikan dengan benar. 

Untuk menyelesaikan persoalan matematika yang berbentuk soal 
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cerita maka terlebih dahulu harus mengubah soal cerita yang 

menggunakan bahasa sehari-hari mennjadi kalimat matematika. Jika 

salah dalam mengartikan maka tidak mungkin memberi solusi yang 

tepat. 

4. Kesalahan teknis 

Kesalahan teknis berkenaan dengan pemilihan yang salah atas 

teknik ekstrapolasi. Siswa tidak dapat mengidentifikasikan operasi 

yang tepat atau rangkaian operasinya. Keasalahan ini dapat terjadi 

ketika siswa memilih jalan yang tidak tepat yang mengarah ke jalan 

buntu yang dapat berupa ketidaktahuan siswa dalam memilih 

prosedur yang tepat untuk menyelesaikan operasi-operasi yang ada. 

Kesalahan dalam perhitungan termasuk dalam kesalahan teknis. 

Dalam menyelesaikan masalah matematika, meskipun sudah mampu 

menentukan dan menggunakan algoritma, tetapi jika melakukan 

kesalahan perhitungan atau kesalahan operasi aljabar, maka tetap 

akan memberikan solusi yang tidak tepat atau salah. Jika dalam 

menyelesaikan soal matematika sangat diperlukan adanya 

kemampuan teknis yang baik. 

 

5. Kesalahan penarikan kesimpulan 

Kesalahan dalam penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh 

siswa dapat berupa melakukan penyimpulan tanpa alasan pendukung 
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yang benar atau melakukan penyimpulan pernyataan yang tidak 

sesuai dengan penalaran logis. 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Menurut Syah (2005: 185) faktor-faktor yang mempengaruhi 

proses dan hasil belajar matematika terdiri atas dua macam, yaitu : 

1. Faktor intern, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dari 

dalam diri siswa itu sendiri. Faktor intern siswa meliputi gangguan 

atau kekurangmampuan psiko-fisik siswa, yakni sebagai berikut : 

1.) Yang bersifat kognitif (ranah cipta), antara lain seperti 

rendahnya kapasitas intelektual/intelegensi siswa. 

2.) Yang bersifat afektif (ranah rasa), antara lain seperti labilnya 

emosi dan sikap. 

3.) Yang bersifat psikomotor (ranah karsa), antara lain seperti 

terganggunya alat-alat indra penglihatan dan pendengaran (mata 

dan telinga). 

2. Faktor ekstern, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul 

dari luar diri siswa. Faktor ekstern siswa meliputi semua situasi dan 

kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar 

siswa. Faktor lingkungan ini meliputi : 

1.) Lingkungan keluarga, contohnya ketidakharmonisan hubungan 

antara ayah dengan ibu, dan rendahnya kehidupan ekonomi 

keluarga. 

Deskripsi Kesalahan Siswa..., Hidayatul Laeli, FKIP, UMP, 2017



13 
 

2.) Lingkungan perkampungan/masyarakat, contohnya wilayah 

perkampungan kumuh (slum area) dan teman sepermainan (peer 

group) yang nakal. 

3.) Lingkungan sekolah, contohnya kondisi dan letak gedung 

sekolah yang buruk seperti dekat pasar, kondisi guru serta alat-

alat belajar yang berkualitas rendah. 

Adapun penjabaran faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan 

hasil belajar matematika di atas berdasarkan pemaparan yang 

disampaikan oleh Ahmadi dan Supriyono (2004: 79) sebagai berikut : 

1. Faktor Intern 

a. Sebab-sebab yang bersifat fisik : 

1) Karena sakit 

Seseorang yang sakit akan mengalami kelemahan 

fisiknya, sehingga saraf sensoris dan motorisnya lemah. 

Akibatnya rangsangan yang diterima melalui indranya tidak 

dapat diteruskan ke otak. 

2) Karena capek 

Anak dalam keadaan capek akan mengalami kesulitan 

belajar, sebab ia mudah mengantuk, pusing, daya 

konsentrasinya hilang, kurang semangat, pikiran terganggu. 

3) Sebab karena cacat tubuh 

Cacat tubuh disebabkan atas : 

a) Cacat tubuh yang ringan seperti kurang pendengaran, 

kurang penglihatan, gangguan psikomotor. 
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b) Cacat tubuh yang tetap (serius) seperti buta, tuli, bisu, 

hilang tangannya dan kakinya. 

b. Sebab-sebab yang bersifat rohani : 

1) Kecerdasan 

Anak yang IQ-nya tinggi dapat menyelesaikan segala 

persoalan yang dihadapi. Anak yang normal dapat 

menamatkan SD tepat pada waktunya. Sedangkan anak 

yang tergolong lemah mental sangat terbatas kecakapannya. 

2) Bakat 

Bakat adalah potensi/kecakapan dasar yang dibawa 

sejak lahir. Setiap individu mempunyai bakat yang berbeda-

beda. Seseorang akan mudah mempelajari yang sesuai 

dengan bakatnya. Apabila seseorang anak harus 

mempelajari bahan yang lain dari bakatnya akan merasa 

cepat bosan, mudah putus asa, tidak senang. 

3) Minat 

Tidak adanya minat seseorang anak terhadap suatu 

pelajaran akan timbul kesulitan belajar. Ada tidaknya minat 

terhadap sesuatu pelajaran dapat dilihat dari cara anak 

mengikuti pelajaran, lengkap tidaknya catatan, 

memperhatikan atau tidak terhadap pelajaran itu. 
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4) Motivasi 

Motivasi sebagai faktor inner (batin) berfungsi 

menimbulkan, mendasari, mengarahkan perbuatan belajar. 

Motivasi dapat menentukan baik tidaknya dalam mencapai 

tujuan sehingga semakin besar motivasinya akan semakin 

besar kesuksesan belajarnya. 

5) Faktor kesehatan mental 

Dalam belajar tidak hanya menyangkut segi intelek, 

tetapi juga menyangkut segi kesehatan mental dan 

emosional. Individu di dalam hidupnya selalu mempunyai 

kebutuhan-kebutuhan dan dorongan-dorongan, seperti 

memperoleh penghargaan, dapat kepercayaan, rasa aman, 

rasa kemesraan, dan lain-lain. Apabila kebutuhan itu tidak 

terpenuhi akan membawa masalah-masalah emosional. 

6) Tipe-tipe khusus seseorang pelajar 

a) Seseorang yang bertipe visual, akan cepat mempelajari 

bahan pelajaran yang dapat dilihat dengan alat 

penglihatan. Sebaliknya, akan merasa sulit belajar 

apabila dihadapkan bahan-bahan dan bentuk suara atau 

gerakan. 

b) Anak yang bertipe auditif, mudah mempelajari bahan 

yang disajikan dalam bentuk suara (ceramah). 

Sedangkan pelajaran yang disajikan dalam bentuk 
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tulisan, perabaan, gerakan-gerakan ia akan mengalami 

kesulitan. 

c) Individu yang bertipe motorik, mudah mempelajari 

bahan yang berupa tulisan-tulisan, gerakan-gerakan, 

dan sulit mempelajari bahan yang berupa suara dan 

penglihatan. 

 

2. Faktor Ekstern 

a. Faktor keluarga : 

1) Faktor orang tua  

a) Cara mendidik anak 

Orang tua yang tidak/kurang memperhatikan 

pendidikan anak-anaknya, mungkin acuh tak acuh, 

tidak memperhatikan kemajuan belajar anak-anaknya, 

akan menjadi penyebab kesulitan belajar anak. 

b) Hubungan orang tua dan anak 

Yang dimaksud hubungan adalah kasih sayang 

penuh pengertian, kebencian, sikap keras, acuh tak 

acuh, memanjakan, dan lain-lain. Kasih sayang dari 

orang tua, perhatian atau penghargaan kepada anak-

anak menimbulkan mental yang sehat bagi anak. 

Kurangnya kasih sayang akan menimbulkan emosional 
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insecurity. Demikian juga sikap keras, kejam, acuh tak 

acuh juga akan menyebabkan hal yang serupa. 

c) Contoh/bimbingan dari orang tua 

Orang tua merupakan contoh terdekat dari anak-

anaknya. Segala yang diperbuat orang tua tanpa 

disadari akan ditiru oleh anak-anaknya. 

2) Suasana rumah/keluarga 

Suasana di rumah yang selalu dibuat menyenangkan, 

tenteram, damai, harmonis, akan membuat anak betah 

tinggal di rumah dan juga keadaan seperti ini akan 

menguntungkan bagi kemajuan belajar anak. 

3) Keadaan ekonomi keluarga 

a) Ekonomi yang kurang/miskin 

Faktor biaya merupakan faktor yang sangat 

penting karena belajar dan kelangsungannya sangat 

memerlukan biaya. Misalnya untuk membeli alat-alat 

sekolah, uang sekolah dan biaya-biaya lainnya. 

b) Ekonomi yang berlebihan/kaya 

Keadaan ini akan membuat mereka menjadi 

segan belajar karena ia terlalu banyak bersenang-

senang. Mungkin juga ia dimanjakan oleh orang 

tuanya, orang tua tidak tahan melihat anaknya belajar 
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dengan bersusah payah. Keadaan seperti ini akan dapat 

menghambat kemajuan belajar. 

b. Faktor sekolah : 

1) Guru 

Guru dapat menjadi penyebab kesulitan belajar, 

apabila : 

a) Guru tidak kualified, baik dalam pengambilan metode 

yang digunakan atau dalam mata pelajaran yang 

dipegangnya. 

b) Hubungan guru dengan murid kurang baik. 

c) Guru-guru menuntut standar pelajaran di atas 

kemampuan anak. 

d) Guru tidak memiliki kecakapan dalam usaha diagnosis 

kesulitan belajar. Misalnya dalam bakat, sifat, 

kebutuhan anak-anak, dan sebagainya. 

e) Metode mengajar guru yang dapat menimbulkan 

kesulitan belajar. 

2) Faktor alat 

Alat pelajaran yang kurang lengkap membuat 

penyajian pelajaran yang tidak baik. Terutama pelajaran 

yang bersifat praktikum, kurangnya alat laboratorium akan 

banyak menimbulkan kesulitan dalam belajar. 
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3) Kondisi gedung 

Terutama ditujukan pada ruang kelas/ruangan tempat 

belajar anak. Ruangan harus memenuhi syarat kesehatan 

seperti : 

a) Ruangan harus berjendela, ventilasi cukup, udara segar 

dapat masuk ruangan, sinar dapat menerangi ruangan. 

b) Dinding harus bersih, putih, tidak terlihat kotor. 

c) Lantai tidak becek, licin atau kotor. 

d) Keadaan gedung yang jauh dari tempat keramaian 

(pasar, bengkel, pabrik, dan lain-lain) sehingga anak 

mudah konsentrasi dalam belajarnya. 

Apabila beberapa hal di atas tidak terpenuhi, 

memungkinkan pembelajaran akan terhambat. 

4) Kurikulum 

Kurikulum yang kurang baik, misalnya : 

a) Bahan-bahannya terlalu tinggi. 

b) Pembagian bahan tidak seimbang (kelas I banyak 

pelajaran dan kelas-kelas di atasnya sedikit pelajaran). 

Hal-hal itu akan membawa kesulitan belajar bagi 

murid-murid. Sebaliknya, kurikulum yang sesuai dengan 

kebutuhan anak, akan membawa kesuksesan dalam belajar. 
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5) Waktu sekolah dan disiplin kurang 

Apabila sekolah masuk siang, sore, malam, maka 

kondisi anak tidak lagi dalam keadaan yang optimal untuk 

menerima pelajaran. Maka dari itu waktu yang baik untuk 

belajar adalah pagi hari. Disamping itu pelaksanaan disiplin 

yang kurang, misalnya murid-murid liar, sering terlambat 

datang, tugas yang diberikan tidak dilaksanakan, kewajiban 

dilalaikan, sekolah berjalan tanpa kendali. Lebih-lebih 

gurunya kurang disiplin akan banyak mengalami hambatan 

dalam pelajaran. 

c. Faktor media massa dan lingkungan sosial : 

1) Faktor mass media meliputi : bioskop, TV, surat kabar, 

majalah, buku-buku komik yang ada di sekeliling kita. 

2) Lingkungan sosial : 

a) Teman bergaul 

Teman bergaul pengaruhnya sangat besar dan 

lebih cepat masuk dalam jiwa anak. 

b) Lingkungan tetangga 

Corak kehidupan tetangga, misalnya suka main 

judi, minum arak, menganggur, pedagang, tidak suka 

belajar, akan mempengaruhi anak-anak yang 

bersekolah. 
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c) Aktivitas dalam masyarakat 

Terlalu banyak berorganisasi, kursus ini dan itu, 

akan menyebabkan belajar anak menjadi terbengkalai. 

 

B. Materi Bilangan Bulat 

SK : 1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat. 

KD : 1.1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat. 

Indikator : 

1.1.1 Menyelesaikan operasi penjumlahan bilangan bulat. 

1.1.2 Menyelesaikan operasi pengurangan bilangan bulat. 

1.1.3 Menyelesaikan operasi perkalian bilangan bulat. 

1.1.4 Menyelesaikan operasi pembagian bilangan bulat. 

1.1.5 Menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan bulat. 

1.1.6 Menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan bulat. 

 

C. Penelitian Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan 

dilaksanakan peneliti yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya antara 

lain : 

(1) Hati, S. dkk. (2015) melakukan penelitian tentang analisis kesulitan 

belajar siswa pada operasi hitung bilangan bulat dalam menyelesaikan 

soal cerita di kelas VII SMP Negeri 2 Limboto diperoleh hasil rata-rata 

presentase kesulitan belajar siswa menurut indikator kesulitan belajar 
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yaitu untuk indikator kesulitan belajar fakta diperoleh 47% siswa yang 

mengalami kesulitan, yang berarti tingkat kesulitan siswa pada indikator 

fakta masih tergolong sedang. Untuk indikator kesulitan belajar konsep 

diperoleh 57,33% siswa yang mengalami kesulitan, yang berarti tingkat 

kesulitan siswa pada indikator konsep masih tergolong sedang. Untuk 

indikator kesulitan belajar prinsip diperoleh 96,65% siswa yang 

mengalami kesulitan, yang berarti tingkat kesulitan siswa pada indikator 

prinsip tergolong sangat tinggi. Untuk indikator kesulitan belajar operasi 

diperoleh 26,90% siswa yang mengalami kesulitan, yang berarti tingkat 

kesulitan pada indikator operasi masih tergolong rendah. 

       Keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama 

membahas tentang materi bilangan bulat. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan diantaranya terletak pada subjek 

penelitian dan tipe soal tes. 

(2) Andikarlina (2015) tentang analisis kesulitan belajar matematika melalui 

tes diagnostik pada materi lingkaran siswa kelas VIII SMP Negeri 

Kalimanah Tahun 2014/2015. Dari hasil penelitian didapat persentase 

jenis kesulitan belajar matematika yang dialami siswa terkait fakta 

sebesar 34,1% , konsep sebesar 6,5% , operasi sebesar 29,1% dan prinsip 

sebesar 30,3%. 

Keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama 

membahas jenis kesulitan yang ditinjau dari objek matematika. 

Deskripsi Kesalahan Siswa..., Hidayatul Laeli, FKIP, UMP, 2017



23 
 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

diantaranya terletak pada materi penelitian dan subjek penelitian. 

(3) Caryono dan Suhartono (2012) tentang deskripsi faktor penyebab 

kesulitan belajar mata pelajaran matematika. Dari hasil penelitian didapat 

kesimpulan bahwa : (a) jumlah rata-rata siswa yang merasa terganggu 

akibat berbagai kendala faktor fisiologis sebanyak 10 siswa atau 8%; (b) 

jumlah rata-rata faktor psikologis sebanyak 44 siswa atau 35%; (c) 

jumlah rata-rata faktor lingkungan sekolah yang menyebabkan kesulitan 

belajar matematika sebanyak 25 siswa atau 20%; (d) jumlah rata-rata 

faktor lingkungan keluarga sebanyak 21 siswa atau 15% dan jumlah rata-

rata faktor lingkungan masyarakat sebesar 28 siswa atau 21%. 

Keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama 

membahas tentang faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya terletak 

pada materi penelitian, subjek penelitian dan hal yang akan diteliti. 

 

D. Kerangka Pikir 

Adapaun secara teoritis kerangka pikir dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

 

 

Objek dalam pembelajaran 

matematika 

Konsep Fakta  Prinsip  Operasi  

Ketidakmampuan memahami 

Kesalahan belajar 

Tes 

Mendeskripsikan kesalahan siswa 

dalam menyelesaikan soal 
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Objek dalam pembelajaran matematika meliputi konsep, fakta, prinsip 

dan operasi. Berdasarkan nilai Ulangan Harian materi bilangan bulat siswa 

dibagi menjadi tiga kelompok, pembagian kelompok ini dilakukan untuk 

pengelompokan siswa berdasarkan hasil belajar yang terdiri dari siswa 

kelompok tinggi, sedang dan rendah. Siswa kelompok tinggi, sedang dan 

rendah kemungkinan mengalami hambatan dalam belajar. Kesalahan siswa 

dalam menyelesaikan soal berkaitan dengan ketidakmampuan belajar atau 

kemampuan belajar yang tidak sempurna. Menurut Rahardjo dan Astuti 

(2011: 14) jenis kesalahan merupakan kesalahan yang berkaitan dengan objek 

matematika yaitu fakta, konsep, prinsip dan operasi. Membahas tentang 

kesalahan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi siswa melakukan 

kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika. Menurut Djamarah (2000: 

21) faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat berasal dari dalam diri siswa 

(faktor intern) dan dari luar diri siswa (faktor ekstern). 

Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan siswa yang 

melakukan kesalahan terbanyak dalam kelompok yang telah ditentukan 

dengan tes kemudian melakukan wawancara terhadap hasil pekerjaan siswa 

untuk mencocokan jawaban siswa dalam tes. Setelah data diperoleh kemudian 

data tersebut dipaparkan dalam bentuk rangkaian kalimat untuk dicari tahu 

jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Kemudian siswa diberikan angket 

untuk mengetahui faktor-faktor penyebab siswa melakukan kesalahan. 
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