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BAB II 

 
KAJIAN PUSTAKA 

 
 
 
 

A.  Landasan Teori 

 
1.  Hakikat Belajar 

 
a.  Pengertian Belajar 

 
Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dalam 

proses pendidikan. Berhasil tidaknya proses pendidikan banyak 

bergantung pada proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai peserta 

didik. Oleh karena itu, kegiatan belajar haruslah mendapat perhatian lebih 

dan diupayakan semaksimal mungkin, agar tujuan dari proses pendidikan 

dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Belajar adalah usaha untuk membentuk hubungan antara 

perangsang dan reaksi. Pandangan ini dikemukakan oleh aliran psikologi 

yang dipelopori oleh Thorndike aliran koneksionisme. Menurut ajaran 

koneksionisme orang  belajar  karena  menghadapi  masalah  yang  harus 

dipecahkan. Masalah itu merupakan perangsang atau stimulus terhadap 

individu. Kemudian individu itu mengadakan reaksi terhadap rangsang, 

dan bila reaksi itu berhasil, maka terjadilah hubungan perangsang dan 

reaksi dan terjadi pula peristiwa belajar. (Dalyono, 2010) 

Menurut Morgan, dalam buku Introduction to psychology (1978) 

 
mengemukakan  bahwa  Belajar  adalah  setiap  perubahan  yang  relatif 
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menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan 

atau pengalaman. (Dalyono, 2010) 

Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu 

proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi 

dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan- 

perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. 

Pengertian belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya. (Slameto, 2010) 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah semua aktivitas mental atau psikis yang dilakukan oleh seseorang 

sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang berbeda antara 

sesudah belajar dan sebelum belajar. 

b.  Tujuan Belajar 
 

Apa  tujuan  anda  belajar?  Tujuan  belajar  sebenarnya sangatlah 

banyak dan bervariasi. Tujuan belajar yang eksplisit diusahakan untuk 

dicapai dengan tindakan instruksional, lazim digunakan, yang biasa 

berbentuk pengetahuan dan keterampilan. Sementara, tujuan belajar 

sebagai hasil yang menyertai tujuan belajar instruksional lazim disebut 

nurturant  effects.  Bentuknya  berupa  kemampuan  berpikir  kritis  dan 

kreatif,   sikap   terbuka   dan   demokratis,   menerima   orang   lain   dan 
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sebagainya. Tujuan ini mekrupakan konsekwensi logis dari siswa dalam 

 
“menghidupi” suatu system lingkungan belajar tertentu. 

 
c.   Prinsip Belajar 

 
Menurut Agus Suprijono (2011), ada  beberapa prinsip belajar, 

antara lain : 

1)  Prinsip belajar adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku sebagai 

hasil belajar memiliki cirri-ciri sebagai berikut : 

a)  Sebagai tindakan rasional instrumental 

 
b)  Berkesinambungan dengan perilaku yang lain 

 
c)  Fungsional atau bermanfaat sebagai bekal hidup 

d)  Bersifat positif atau akumulatif 

e)  Aktif atau sebagai usaha yang direncanakan dan dilakukan 

f) Permanan dan tetap 

g)  Bertujuan dan terarah 

 
h)  Mencakup keseluruhan potensi kemanusiaan. 

 
2)  Belajar merupakan proses. Belajar terjadi karena di dorong akan 

kebutuhan dan tujuan yang akan dicapai. Suatu proses yang sistemik, 

dinamis, konstruktif dan organic 

3)  Belajar merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman pada dasarnya 

adalah hasil dari interaksi antara siswa dengan lingkungannya. 
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2.  Masalah – Masalah Belajar 

a.  Kesulitan Belajar 

Kenyataan sehari-hari dalam proses belajar mengajar senantiasa 

dijumpai sejumlah siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kenyataan ini 

merupakan masalah bagi guru untuk segera ditangani dan dipecahkan. 

Salah satu indikator adanya kesulitan belajar siswa adalah jika siswa 

melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal yang diberikan. 

Aktivitas belajar bagi setiap individu, tidak selamanya dapat 

berlangsung secara wajar. Kadang-kadang lancar, kadang-kadang tidak, 

kadang-kadang dapat cepat menangkap apa yang dipelajari, kadang- 

kadang terasa amat sulit. Dalam hal semangat terkadang semangatnya 

tinggi, tetapi terkadang juga sulit untuk mengadakan konsentrasi. Setiap 

individu memang tidak ada yang sama. Perbedaan individual ini pulalah 

yang  menyebabkan  perbedaan  tingkah  laku  belajar  di  kalangan  anak 

didik. Dalam keadaan di mana anak didik/siswa tidak dapat belajar 

sebagaimana mestinya, itulah yang disebut dengan kesulitan belajar 

Adalah suatu pendapat yang keliru dengan mengatakan bahwa 

kesulitan belajar anak didik disebabkan rendahnya inteligensi. Karena 

dalam kenyataannya cukup banyak anak didik yang memiliki inteligensi 

yang tinggi, tetapi hasil belajarnya rendah, jauh dari yang diharapkan. 

Dan masih banyak anak didik dengan inteligensi yang rata-rata normal, 

tetapi dapat meraih prestasi belajar yang tinggi, melebihi kepandaian anak 

didik dengan inteligensi yang tinggi. Tetapi juga tidak disangkal bahwa 
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inteligensi yang tinggi memberi peluang yang besar bagi anak didik untuk 

meraih prestasi belajar yang tinggi. Oleh karena itu, selain faktor 

inteligensi, faktor non inteligensi juga diakui dapat menjadi penyebab 

kesulitan belajar bagi anak didik dalam belajar. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesulitan 

belajar adalah suatu kondisi di mana anak didik tidak dapat belajar secara 

wajar, disebabkan adanya ancaman, hambatan ataupun gangguan dalam 

belajar. (Djamarah, 2008) 

1)  Letak Kesalahan 

 
Letak kesulitan belajar siswa dapat ditunjukkan dengan 

mengetahui  letak kesalahan  siswa   dalam   menyelesaikan  soal 

matematika. Letak kesalahan ini  didefinisikan sebagai bagian dari 

penyelesaian  soal  yang  terjadi  penyimpangan  di  bagian  indikator 

mana siswa mengalami kesalahan dalam menyelesaikan soal. 

Langkah-langkah untuk  menentukan  letak  kesulitan  belajar 

siswa adalah sebagai berikut : 

a)  Pada  kompetensi  dasar  yang  mana  kesalahan  paling  banyak 

dilakukan siswa. 

b)  Pada  indikator  yang  mana  kesalahan  paling  banyak  dilakukan 

siswa. 

c)  Pada  aspek  tujuan  pembelajaran  yang  mana  kesalahan  paling 

banyak dilakukan siswa. 
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d)  Pada bagian (ruang lingkup) materi yang mana kesalahan paling 

banyak dilakukan siswa. 

2)  Jenis Kesalahan 

 
Menurut Isgiyanto (2011), jenis kesalahan yang dilakukan oleh 

siswa dalam mengerjakan soal matematika antara lain: 

a)  Kesalahan Konsep 

 
Kesalahan konsep didefinisikan sebagai penerapan aksioma, 

definisi,  teorema,  atau sifat-sifat  yang  tidak  tepat. Definisi, 

aksioma, teorema, atau  sifat-sifat  merupakan satu kesatuan 

yang membentuk suatu konsep matematika. Aksioma dan definisi 

disusun  melalui  model  matematika,  untuk  selanjutnya melalui 

proses berpikir deduktif    didapat suatu teorema. Indikator 

kesalahan  konsep  adalah   peserta   tidak   dapat   menerapkan 

teorema, rumus, konsep, atau sifat-sifat dengan tepat. 

Misalnya pada soal menentukan luas permukaan balok, siswa 

menjawab dengan menggunakan rumus 2 x panjang x lebar, 

padahal rumus yang digunakan salah, seharusnya  2 x 

(panjang+lebar). Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa siswa 

telah melakukan  kesalahan konsep, karena salah dalam 

menggunakan rumus. 

b)  Kesalahan Interpretasi Bahasa 

 
Kesalahan interpretasi bahasa didefinisikan sebagai ketidak 

tepatan peserta dalam memberi arti atau memberi makna suatu 
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kalimat atau ungkapan   matematika. Misalnya dalam soal cerita 

matematika, siswa salah dalam membuat model matematika. 

c)  Kesalahan prosedur/Skill 

 
Kesalahan prosedur didefinisikan sebagai penerapan langkah- 

langkah atau tahapan tertentu dalam suatu pemecahan 

masalah yang tidak tepat. 

d)  Kesalahan Berhitung 

 
Kesalahan   berhitung didefinisikan  sebagai  penerapan 

pengerjaan yang tidak  sesuai dengan kaidah-kaitah 

perhitungan,  atau  penjabaran  dalam  penyelesaian  masalah. 

Misalkan pada soal -15 + (-20) = 5. Dari jawaban itu, siswa salah 

menghitung hasil akhirnya. 

b.  Faktor – faktor Penyebab Kesulitan Belajar 
 

Faktor  yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan menurut 

Syah (2001) dalam menerima atau memahami materi yang telah dipelajari 

sehingga menyebabkan kesalahan siswa dalam mengerjakan soal 

matematika di sebabkan karena berbagai faktor, adalah sebagai berikut : 

1)  Faktor Intern Siswa 

 
Yakni hal-hal atau keadaan - keadaan yang muncul dari dalam diri 

siswa sendiri. Faktor tersebut meliputi : 

a)  Kognitif  (ranah  cipta),  antar  lain  seperti  rendahnya  kapasitas 

intelektual atau intelegensi siswa 

b)  Afektif (ranah rasa), antar lain seperti labilnya emosi dan sikap. 
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c)  Psikomotor (ranah karsa), antar lain seperti terganggunya alat-alat 

indra pendengaran dan penglihatan 

2)  Faktor Eksternal Siswa 

 
Yakni hal-hal atau keadaan yang datang dari luar diri siswa. Faktor ini 

meliputi : 

a)  Lingkungan keluarga, contohnya yaitu ketidakharmonisan antara 

ayah dan ibu. 

b)  Lingkungan masyarakat, contohnya yaitu wilayah perkampungan 

yang kumuh. 

c)  Lingkungan sekolah, contohnya yaitu kondisi dan letak gedung 

sekolah yang buruk. 

Selain faktor-faktor diatas, terdapat juga faktor kesalahan siswa 

yang   menyebabkan   kesulitan   belajar   siswa   menurut  Ahmadi   dan 

Supriyono (2004) faktor-faktor penyebab kesulitan belajar dapat 

digolongkan  ke  dalam  dua  golongan,  yaitu  faktor  intern  dan  faktor 

ekstern. 

1)  Faktor intern 

 
a)  Faktor fisiologi 

i. Karena sakit 

Seseorang  yang  sakit  akan  mengalami kelemahan fisiknya, 

sehingga saraf sensoris dan motorisnya lemah. Akibatnya 

rangsangan yang diterima melalui indranya lemah sehingga 

tidak dapat diteruskan ke otak. Sehingga siswa tidak dapat 
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masuk kesekolah untuk beberapa hari, yang mengakibatkan ia 

tertinggal jauh dalam pelajarannya. 

ii.  Karena cacat tubuh 

 
Cacat  tubuh  ini  seperti  kurangnya pendengaran, kurangnya 

penglihatan, gangguan psikomotor. Hal ini yang 

mengakibatkan siswa juga mengalami kesulitan belajar. 

b)  Faktor psikologi 

i. Intelegensi 

Intelegensi   adalah   kecakapan yang   terdiri   dari   3   jenis 

kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan diri ke dalam 

situasi yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui atau 

menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, 

mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. 

ii.  Bakat 

 
Bakat  adalah  potensi  /kecakapan  dasar  yang  dibawa  sejak 

lahir. Setiap individu memiliki bakat yang berbeda-beda. 

Seseorang akan mudah mempelajari yang sesuai dengan 

bakatnya. Apabila seseorang anak harus mempelajari bahan 

yang lain dari bakatnya ia akan cepat bosan, mudah putus asa, 

tidak senang. Hal-hal tersebut akan berdampak pada anak suka 

menggangggu kelas, berbuat gaduh, tidak mau belajar 

sehingga nilainya rendah. 

Analisis Letak dan Jenis..., Embun Fibrianti, FKIP UMP, 2014



15  

 

 
 
 

iii. Minat 

 
Tidak adanya minat seseorang siswa terhadap suatu pelajaran 

akan timbul kesulitan belajar. Belajar yang tidak ada minatnya 

mungkin tidak sesuai dengan bakatnya, tidak sesuai dengan 

kebutuhannya, tidak sesuai dengan kecakapannya, karena itu 

pelajaranpun tidak pernah terjadi proses dalam otak, akibatnya 

timbul kesulitan. 

iv. 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. Sebaliknya jika motivasinya lemah, acuh tak acuh, 

mudah putus asa, perhatiannya tidak tertuju pada pelajaran 

akibatnya akan mengalami kesulitan belajar. 

v.  Faktor kesehatan mental 

 
Hubungan kesehatan mental dan ketenangan emosi akan 

menimbulkan hasil belajar yang baik, dan rasa emosional dan 

mental   yang   kurang   sehat   dapat   merugikan   belajarnya, 

misalnya anak yang sedih akan kacau pikirannya, kecewa akan 

sulit mengadakan konsentrasi. Keadaan seperti ini akan 

menimbulkan kesulitan belajar, sebab dirasa tidak 

mendatangkan kebahagiaan. 
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vi. Tipe-tipe khusus seseorang pelajar 

 
Kita mengenal tipe-tipe belajar seorang anak. Ada tipe visual, 

motoris, dan campuran. 

2)  Faktor ekstern 

 
a)  Faktor keluarga 

 
Keluarga merupakan pusat pendidikan yang utama dan 

pertama.  Tetapi  dapat  menjadi  faktor  kesulitan  belajar  siswa. 

Yang termasuk faktor ini adalah : 

i. Faktor orang tua 

 
i) 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 belajarnya. 

ii) Hubungan orang tua dan anak 

 
Yang dimaksud hubungan adalah kasih saying penuh 

pengertian, atau kebencian, sikap keras, acuh tak acuh, 

memanjakan, dan lain-lain seorang anak akan 

mengalami kesulitan/kesukaran belajar karena faktor- 

faktor tersebut. 

iii) Contoh/bimbingan dari orang tua 

 
Orang tua merupakan contoh terdekat dari anak- 

anaknya.  Segala   yang   diperbuat  orang  tua   tanpa 
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disadari  akan  ditiru  oleh  anak-anaknya.  Anak  yang 

tidak mendapatkan pengawasan/bimbingan dari orang 

tua, kemungkinan akan banyak mengalami kesulitan 

belajar. 

ii.  Suasana rumah/ keluarga 

 
Suasana  keluarga  yang  sangat  ramai/gaduh, tidak  mungkin 

anak dapat belajar dengan baik. Anak akan selalu terganggu 

konsentrasinya, sehingga sukar untuk belajar. Untuk itu 

hendaknya suasana di rumah selalu dibuat menyenangkan, 

tenteram, damai, harmonis, agar anak betah tinggal di rumah. 

Keadaan ini akan menguntungkan bagi kemajuan belajar anak. 

iii. Keadaan ekonomi keluarga 

 
Faktor biaya merupakan faktor yang sangat penting karena 

belajar dan kelangsungannya sangat memerlukan biaya. 

Misalnya untuk  membeli alat-alat, uang  sekolah dan  biaya 

lainnya. Maka keluarga yang miskin akan sangat berat 

mengeluarkan biaya untuk menunjang kebutuhan belajar yang 

berengaruh pada hasil belajar. 

b)  Faktor sekolah 

i. Guru 

Guru dapat menjadi sebab kesulitan belajar apabila guru tidak 

kualified, hubungan guru dengan murid kurang baik, guru 

menuntut  standar  pelajaran  diatas  kemampuan  anak,  guru 
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tidak memiliki kecakapan dalam usahan diagnosis kesulitan 

belajar dan metode mengajar guru yang dapat menimbulkan 

kesulitan belajar. 

ii.  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. 

iii. Kondisi gedung 

 
Terutama ditunjukkan pada ruang   kelas/ruangan tempat 

belajar anak. Apabila gedung dekat keramaian, ruangan gelap, 

lantai basah, ruangan sempit, maka situasi belajar akan kurang 

baik. Anak-anak selalu gaduh, sehingga memungkinkan 

pelajaran terhambat. 

iv. Kurikulum 

 
Kurikulum yang kurang baik akan membawa kesulitan belajar 

bagi murid-murid. Sebaliknya kurikulum yang sesuai dengan 

kebutuhan anak akan membawa kesuksesan dalam belajar. 

v.  Waktu sekolah dan disiplin kurang 

 
Apabila sekolah masuk sore, siang, malam, maka kondisi anak 

tidak lagi dalam keadaan yang optimall untuk menerima 

pelajaran. Disamping itu pelaksanaan disiplin yang kurang, 

akan mengalami hambatan dalam pelajaran. 
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c)  Faktor mass media dan lingkungan sosial 

i. Faktor mass media 

Faktor ini meliputi bioskop, TV, surat kabar, majalah, komik, 

hal itu akan menghambat belajar apabila anak terlalu banyak 

waktu   yang   dipergunakan  untuk   itu,   hingga   lupa   akan 

tugasnya belajar. 

ii.  Teman bergaul 

 
Teman bergaul pengaruhnya sangat besar dan cepat masuk 

dalam jiwa anak. Apabila anak suka bergaul dengan mereka 

yang tidak sekolah maka ia akan malas belajar dan sekolah. 

iii. Lingkungan sosial 

 
i) Lingkungan tetangga 

 
Corak kehidupan tetangga yang buruk sangat 

berpengaruh  terhadap  belajar  siswa,  siswa  menjadi 

tidak memiliki motifasi untuk belajar. 

ii) Aktivitas dalam masyarakat 

 
Terlalu banyak berorganisasi, kursus ini dan itu, akan 

menyebabkan belajar anak menjadi terbengkalai. 

Dari beberapa pendapat diatas yang akan digunakan dalam 

penelitian faktor-faktor yang menyebab kesulitan belajar siswa yang 

menyebabkan kesalahan dapat dilihat dari berbagai hal, antara lain 

disebabkan oleh faktor intern siswa yang meliputi faktor fisiologis yaitu 

karena sakit, kurang sehat dan cacat tubuh, kemudian faktor psikologis 
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yaitu bakat, minat, motivasi, kesehatan mental. Selain faktor intern juga 

terdapat faktor ekstern yang meliputi faktor keluarga, yaitu faktor orang 

tua,  suasana  rumah/keluarga,  kondisi  ekonomi  keluarga.  Kemudian 

faktor ekstern lainnya yaitu faktor sekolah dan faktor lingkungan sosial. 

3.  Pembelajaran Matematika 

a.  Pengertian Matematika 

Matematika merupakan salah satu ilmu yang mendasari kemajuan 

sains dan teknologi sehingga matematika dipandang sebagai suatu ilmu 

yang terstruktur dan terpadu, ilmu tentang pola dan hubungan, dan ilmu 

tentang cara berfikir untuk memahami dunia sekitar. Dalam proses 

pembelajaran matematika harus menekankan kepada siswa sebagai insan 

yang memiliki potensi untuk belajar dan berkembang, dan siswa terlihat 

secara aktif dalam pencarian dan pembentukan pengetahuan oleh diri 

mereka sendiri. Melalui belajar matematika siswa mendapatkan 

kesempatan untuk mengembangkan berpikir sistematis, logis dan kritis 

dalam memecahkan masalah. 

b.  Tujuan Pendidikan Matematika 
 

Menurut Permendiknas No 22 (Depdiknas, 2006) tentang Standar 

Isi Mata Pelajaran Matematika menyatakan bahwa pelajaran matematika 

SMP bertujuan agar para siswa SMP: (1) memiliki pengetahuan 

matematika (konsep, keterkaitan antar konsep, dan algoritma); (2) 

menggunakan penalaran; (3) memecahkan masalah; (4) 

mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media 
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lain untuk memperjelas keadaan atau masalah; dan (5) memiliki sikap 

menghargai kegunaan matematika. 

c.   Materi Kubus dan balok 
 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi kubus 

dan balok yang diajarkan di kelas VIII SMP semester genap tahun ajaran 

2012/2013. Dengan standar kompetensinya adalah Memahami unsur- 

unsur, bagian-bagian, serta menentukan ukuran kubus dan balok. Dengan 

rincian kompetensi dasar dan indikatornya adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1. Kompetensi Dasar dan Indikator Materi Kubus dan Balok 

 
 

Standar kompetensi 
 

Kompetensi dasar 
 

Indikator 

5.  Memahami 

unsur-unsur, 

bagian-bagian, 

serta menentukan 

ukuran kubus dan 

balok 

5.1Mengidentifikasi 

unsur-unsur serta 

bagian-bagian kubus 

dan balok. 

5.1.1 Menyebutkan 

unsur-unsur  serta 

bagian-bagian kubus 

dan balok 

5.2Membuat jaring- 
jaring     serta 

menentukan  model 

kerangka kubus dan 

balok 

5.2.1 Membuat jaring- 
jaring kubus dan balok 

5.2.2 Menentukan 

model kerangka kubus 

dan balok 

5.3Menghitung  luas 

permukaan serta 

volume kubus dan 

balok 

5.3.1 Menghitung luas 

permukaan kubus dan 

balok 

5.3.2  Menghitung 
volume kubus dan 

balok 
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4.  Tes Diagnostik 

 
a.  Pengertian Diagnostik 

 
Menurut Syah (2004) dignosis ialah upaya identifikasi fenomena 

yang menunjukkan adanya kesulitan belajar siswa, sedangkan diagnostik 

berarti langkah-langkah prosedural dalam rangka diagnosis (penentuan 

jenis penyakit/kesulitan belajar). Diagnostik merupakan istilah teknis 

(terminology) yang diadopsi dari bidang medis. Menurut Thorndike dan 

Hagen (Syamsudin, 2005), diagnostik dapat diartikan sebagai berikut: 

1) Upaya atau proses menemukan kelemahan atau penyakit (weakness, 

diseases) apa yang dialami seseorang dengan melalui pengujian dan 

studi yang seksama mengenai gejala-gejala (symptons). 

2) Studi yang  seksama terhadap  fakta tentang suatu hal untuk 

menemukan karakteristik atau kesalahan dan  sebagainya   yang 

esensial. 

3) Keputusan yang dicapai setelah melakukan suatu studi yang seksama 

atau gejala-gejala atau fakta tentang sesuatu hal. 

b.  Pengertian Tes Diagnostik 
 

Menurut Cronbach, tes adalah suatu prosedur yang sistematis untuk 

membandingkan kelakuan dari dua orang atau lebih (Dalyono, 2010). 

Purwanto (2010)  menyebutkan bahwa tes  diagnostik berfungsi untuk 

membantu memecahkan kesulitan belajar siswa dan bertujuan untuk 

mengenal latar belakang psikologis, fisik dan lingkungan siswa, terutama 

yang mengalami kesulitan belajar, untuk selanjutnya dapat digunakan 
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sebagai dasar perbaikan dan pembimbingan. Tes diagnostik bertujuan 

mendiagnosa kesulitan belajar siswa untuk mengupayakan perbaikan. 

Meskipun tampak seperti tes formatif, namun penyusunannya sangat berbeda 

dengan tes formatif maupun jenis tes lainnya. Karena bertujuan untuk 

mendiagnosa kesulitan belajar siswa, maka harus diketahui terlebih dahulu 

bagian mana dari pengajaran yang memberikan kesulitan belajar pada siswa. 

Baru setelah diketahui bagian mana yang belum dikuasai siswa, dapat dibuat 

butir-butir soal yang lebih memusat pada bagian itu sehingga dapat dipakai 

untuk mendeteksi bagian mana dari materi  kubus dan balok yang belum 

dikuasai. 

Untuk tiap unit dalam materi kubus dan balok yang belum dikuasai 

dibuatkan beberapa soal yang tingkat kesukarannya relatif rendah. Tujuannya 

agar dapat diperoleh informasi bahwa unit tertentu belum dikuasai sehingga 

soalnya tidak dapat dijawab meskipun soal-soal yang dibuat relatif mudah. 

Atas dasar informasi semacam ini guru dapat mengupayakan perbaikannya. 

c. Ciri-ciri Tes Diagnostik 
 

Tes diagnostik menurut Silverius (1991),   memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut : 

1) Butir soalnya dirancang secara khusus. 

 
Setiap  butir  soal  tes  diagnostik  belajar  harus  dapat  dianalisis.  Hasil 

analiisis tiap butir soal itu harus dapat memberikan petunjuk tentang letak 

kesulitan belajar siswa. 
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2) Tiap butir pengecoh (Distractor) dalam setiap soal berfungsi diagnostik. 

 
Tiap butir pengecoh drumuskan dengan mengikuti jalan pikiran ya ng 

mungkin dipakai siswa untuk menemukan suatu jawaban yang salah. 

3) Hasil tes diagnostik tidak merupakan ukuran kemampuan siswa. Oleh 

karena fungsinya untuk mendiagnosa kesulitan belajar siswa, maka tes 

diagnostik tidak di skor. Perhatian utama dalam pemeriksaan hasil tes 

diagnostik adalah pada jawaban-jawaban yang salah, kemudian dianalisis 

dan ditafsirkan oleh guru. 

4) Penekanan tes diagnostik adalah pada proses belajar dan bukan pada 

hasil belajar. 

5) Tujuan  utama  tes  diagnostik  belajar  adalah  membantu  guru  dalam 

meningkatkan efisiensi mengajarnya dikelas. 

Kepentingan tes diagnostik bukan saja pada hasil belajar, tetapi juga 

pada proses belajar. Dengan tes diagnostik dikaji bagaimana proses belajar 

dialami atau dilalui siswa sehingga berhasil atau gagal dalam pelajarannya, 

atau setidaknya mengalami kesulitan dalam belajar. Sasaran utama tes 

diagnostik belajar adalah untuk menemukan kekeliruan-kekeliruan atau 

kesalahan konsep dan kesalahan proses yang terjadi dalam diri siswa tatkala 

mempelajari suatu topik belajar tertentu. Misalnya pada berhitung, perhatian 

lebih ditujukan pada kemampuan dalam melakukan proses perhitungan dan 

memehami konsep dasar tentang penjumlahan atau pengurangan dari pada 

hasil akhir yang diperoleh siswa (Silverius, 1991). 
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Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tes diagnostik kesulitan 

belajar  adalah  usaha-usaha  untuk  meneliti  atau  mengidentifikasi  secara 

cermat sebab-sebab terjadinya kesulitan belajar yang dihadapi siswa dalam 

suatu mata pelajaran. 

Sebelum menetapkan alternatif pemecahan masalah kesulitan belajar 

siswa, sangat dianjurkan untuk terlebih dahulu melakukan identifikasi (upaya 

mengenali dengan cermat) terhadap fenomena yang menunjukkan 

kemungkinan adanya kesulitan belajar yang melanda siswa. Upaya seperti ini 

disebut diagnosis yang bertujuan menetapkan jenis kesulitan belajar siswa. 

Dalam melakukan diagnosis diperlukan adanya prosedur yang terdiri 

atas langkah-langkah tertentu yang diorientasikan pada ditemukannya 

kesulitan  belajar  jenis  tertentu  yang  dialami  siswa.  Prosedur  seperti  ini 

dikenal sebagai diagnostik kesulitan belajar. 

Banyak langkah diagnostik yang dapat ditempuh, antara lain yang 

cukup terkenal adalah prosedur Weener & Senf (1982) sebagaimana yang 

dikutip Wardani (1991) sebagai berikut. 

1)  Melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa 

ketika mengikuti pelajaran. 

2)  Memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa khususnya yang diduga 

mengalami kesulitan belajar. 

3)  Mewawancarai orangtua atau wali siswa untuk mengetahui hal ikhwal 

keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. 
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4)  Memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk menegtahui 

hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa. 

5)  Memberikan tes  kemampuan intelgensi  (IQ)  khususnya kepada  siswa 

yang diduga mengalami kesulitan belajar. (Syah, 2010) 

Pembatasan masalah dalam tes diagnostik ini adalah untuk 

mengetahui letak dan jenis kesalahan siswa. Untuk mengetahui faktor 

penyebab kesulitan belajar siswa menggunakan model wawancara. 

 

 
 

B.  Kerangka Berpikir 
 
 

Siswa kesulitan mengerjakan 

soal matematika 

 

Hasil Belajar  < 

KKM (rendah) 
 

 
 
 
 
 

Tes 

Diagnostik 
 

 
 
 
 
 
 

Tes 

Diagnostik 
 

 
 
 
 

Letak Kesulitan 

Belajar 

Jenis Kesulitan 

Belajar 

Faktor Kesulitan 

Belajar 
 
 
 
 

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 
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Dari  skema  kerangka  berfikir  di  atas  dapat  didiskripsikan  sebagai 

berikut: Siswa merasakan kesulitan dalam menyelesaikan soal matematika 

sehingga hasil yang dicapai kurang maksimal atau masih rendah tidak memenuhi 

kriteria yang diinginkan (KKM). Dari hasil belajar yang rendah tersebut peneliti 

mencoba melakukan analisa melalui tes diagnostik yang bertujuan untuk 

mengetahui mengapa siswa kesulitan dalam menyelesaikan soal matematika. 

Dari  hasil  tes  diagnostik tersebut diharapkan peneliti bisa  mengetahui letak 

kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal matematika dan jenis kesulitan apa 

yang dihadapi siswa. Faktor penyebab kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika, peneliti hasilkan dari wawancara yang dilakukan setelah tes 

diagnostik dilaksanakan dan diketahui jawaban-jawaban yang salah. 
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