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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Konsep 

Secara umum konsep adalah suatu abstraksi yang menggambarkan 

ciri-ciri umum sekelompok objek, peristiwa atau fenomena lainnya. 

Woodruff dalam Pia (2011), mendefinisikan konsep sebagai berikut: (1) 

suatu gagasan/ide yang relatif sempurna dan bermakna, (2) suatu 

pengertian tentang suatu objek, (3) produk subjektif yang berasal dari cara 

seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda 

melalui pengalamannya (setelah melakukan persepsi terhadap 

objek/benda). Pada tingkat konkrit, konsep merupakan suatu gambaran 

mental dari beberapa objek atau kejadian yang sesungguhnya. Pada tingkat 

abstrak dan komplek, konsep merupakan sintesis sejumlah kesimpulan yang 

telah ditarik dari pengalaman dengan objek atau kejadian tertentu. Konsep 

diartikan juga sebagai suatu abstraksi dari ciri-ciri sesuatu yang 

mempermudah komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia 

untuk berpikir. Pengertian konsep yang lain adalah sesuatu yang umum atau 

representasi intelektual yang abstrak dari situasi, obyek atau peristiwa, 

suatu akal pikiran, suatu ide atau gambaran mental. Suatu konsep adalah 

elemen dari proposisi seperti kata adalah elemen dari kalimat. Konsep 

adalah abstrak di mana mereka menghilangkan perbedaan dari segala 

sesuatu dalam ekstensi, memperlakukan seolah-olah mereka identik. 

Konsep adalah universal di mana mereka bisa diterapkan secara merata 

untuk setiap extensinya (Wikipedia,2011). Menurut Bahri (2008) konsep 

adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang memilikisatuan yang 

sama, orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstrasi pada objek-

objek yang dihadapi, sehingga objek-objek ditempatkan dalam golongan 

tertentu. Objek-objek dihadirkan dalam kesadaran orang dalam bentuk 

representasi mental tak berperaga. Konsep sendiri pun dapat dilambangkan 

dalam bentuk suatu kata (lambang bahasa). Melihat pengertian konsep, 

maka dapat disimpulkan bahwa konsep adalah ide atau gagasan yang 

dibentuk berdasarkan pengalaman manusia untuk mempemudah 

komunikasi dan memungkinkan manusia berpikir sesuai dengan peristiwa 

dan fakta. 
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2. Konsepsi 

Ilmuwan, guru dansiswa mengamati obyek yang sama. Sebagai 

tanda bahwa telah memahami obyek tersebut dibuatlah suatu konsep 

(tanda verbal) dan lambangnya. Tangkapan akan makna suatu konsep 

kemudian diekspresikan dengan pernyataan disebut konsepsi (Ausubel, 

1978). Menurut Berg (1991) sebelum memasuki pelajaran ternyata siswa 

sudah mempunyai konsepsi atau teori mengenai konsep-konsep 

Matematika melalui pengalaman dan pengetahuan konsepsi.  Konsespsi 

tersebut bisa benar, bisa juga salah. Jika konsepsi siswa sama dengan 

konsepsi matematikawan yang disederhanakan, maka konsepsi siswa sudah 

benar. Berg (1991) setiap orang akan memiliki penafsiran sendiri mengenai 

suatu konsep, inilah yang sering disebut konsepsi. Namun belum tentu 

konsepsi setiap orang itu benar. Ketika seseorang siswa menerima pelajaran 

disekolah tentang suatu konsep bisa saja sebelumnya siswa tersebut sudah 

memiliki pemahaman sendiri mengenai konsep tersebut berdasarkan 

pengalaman dan pemahaman awalnya. Handjojo (2004), konsepsi adalah 

suatu konsep yang dimiliki seseorang melalui penalaran, intuisi, budaya, 

pengalaman hidup atau yang lain. Dengan melihat pengertian konsepsi, 

maka dapat disimpulkan bahwa konsepsi adalah makna dari suatu konsep 

yang diekspresikan melalui pernyataan, namun konsepsi tersebut belum 

tentu benar. 

 3. Analisis kesalahan 

Belajar matematika diperlukan kemampuan belajar abstrak, seperti 
dikemukakan oleh Soedjadi dan Masriyah dalam Amin Suyitno (2004). 
Belajar abstrak adalah belajar dengan menggunakan cara-cara berpikir 
abstrak. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman dan pemecahan 
masalah-masalah abstrak yang ada dalam matematika. Belajar matematika 
seringkali siswa melakukan kesalahan-kesalahan khususnya dalam 
menyelesaikan soal-soal matematika.    
 Analisis adalah penyelidikan sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan 
dan sebagainya) untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk 
perkaranya, dan sebagainya (Depdikbud, 1999: 39). Kesalahan adalah 
kekeliruan, perbuatan yang salah (melanggar hukum dan sebagainya) 
(Depdikbud, 1999:855). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis 
kesalahan adalah suatu tindakan atau penyelidikan untuk mengetahui 

sebab-sebab dari kekeliruan dan perbuatan salah yang dilakukan. Dalam 

penilaian kualitatif, data dapat diperoleh dari berbagai sumber dengan 
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menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam 

(triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya 

jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut 

mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada 

umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data 

kuantitatif), sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada 

polanya yang jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam 

melakukan analisis. Seperti yang dinyatakan oleh beberapa pakar 

seperti: Miles and Huberman (1984) bahwa yang paling serius dan sulit 

dalam analisis kualitatif adalah karena metode analisis belum 

dirumuskan dengan baik. Susan Stainback menyatakan belum ada 

panduan dalam penelitian kualitataif untuk mendukung kesimpulan 

atau teori. Nasution menyatakan bahwa: melakukan analisis adalah 

pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan 

daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara 

tertentu yang dapat diikuti untuk menganalisis, sehingga setiap peneliti 

harus mencari sendiri metode yang dirasakan yang cocok dengan sifat 

penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti 

yang berbeda. 

Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat 

mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang 

lain. Analisis data dapat dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat 

kesimpulan yang akan diceritakan kepada orang lain. Spradley (1980) 

menyatakan bahwa analisis dalam penelitian jenis apapun, adalah 

merupakan cara berfikir. Hal itu berkaitan dengan pengujian secara 

sistematis terhadap sesuatu untuk menetukan bagian, hubungan antar, 

dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisi adalah untuk mencari 

pola.        

 Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikemukakan disini 

bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan 

dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam 

kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakuakan  sintesa 

dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain.    

  Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu 

analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan 

pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis 

yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicariakn data 
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lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan 

apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang 

terkumpul. Bila berdasarkan data yang dikumpulkan secara berulang-

ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka 

hipotesis tersebut berkembang menjadi teori. 

 

4. Tipe-tipe kesalahan 

 Penelitian ini alat yang digunakan untuk menganalisis kesalahan 

siswa adalah soal uraian yang di dalamnya meliputi konsep, prosedur dan 

penghitungan. Mengerjakan soal-soal matematika berbentuk soal uraian 

setiap siswa diharuskan utuk menuliskan langkah-langkah penyelesaian dari 

awal sampai akhir. Langkah-langkah pengerjaan siswa tersebut peneliti 

dapat menganalisis kesalahan, sehingga dapat diketahui tipe-tipe kesalahan 

apa saja yang dilakukan oleh siswa.     

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe-tipe kesalahan 

menurut Newman (Clemen, 1980), adapun kesalahan-kesalahan yang diteliti 

meliputi: kesalahan tipe 1, adalah kesalahan karena kecerobohan atau 

kurang cermat, yaitu siswa dalam menggunakan kaidah atau aturan sudah 

benar, tetapi melakukan kesalahan dalam melakukan penghitungan; 

kesalahan tipe 2, adalah kesalahan dalam keterampilan proses, yaitu dalam 

menyelesaikan soal matematika sering dijumpai kesalahan dalam proses 

penyelesaian; kesalahan tipe 3, adalah kesalahan dalam memahami soal; 

yaitu siswa sebenarnya sudah dapat memahami soal, tetapi belum 

menangkap informasi yang terkandung dalam pertanyaan, sehingga siswa 

tidak dapat memproses lebih lanjut solusi dari permasalahan; kesalahan tipe 

4, adalah kesalahan dalam penggunaan notasi, yaitu dalam hal ini siswa 

melakukan kesalahan dalam penggunaaan notasi yang benar. Kesalahan 

yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal matematika itu disebabkan 

oleh kemampuan yang dimiliki, seperti pemahaman siswa tentang definisi, 

teorema, rumus dan proses pembelajaran. Selain itu bisa juga disebabkan 

oleh kurangnya tingkat penguasaan materi, kecerobohan dan juga kondisi 

kesiapan siswa dalam belajar. Faktor yang mempengaruhi siswa melakukan 

kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika, yaitu faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses dan hasil belajar matematika. Djamarah (Ahmad, 

2008: 8), menggolongkan faktor yang mempengaruhi proses dan hasil 

belajar menjadi dua, yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam. Merupakan 
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faktor dari luar adalah lingkungan (alami dan sosial) dan instrumental 

(kurikulum, program, guru, sarana dan fasilitas) yang merupakan faktor dari 

dalam adalah fisiologi (fisik) dan psikologi (bakat, minat, kecerdasan, 

motivasi, kemampuan kognitif). 

B. Kerangka Berpikir 

Prestasi belajar matematika siswa SMP pada umumnya masih 

rendah. Hal ini terjadi karena siswa sering kali melakukan kesalahan pada 

saat mengerjakan soal. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat menjadi salah 

satu indikator untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa terhadap 

materi. Siswa sering melakukan kesalahan pada saat mengerjakan soal-soal 

tentang luas permukaan serta volume prisma dan limas yang mengakibatkan 

rendahnya prestasi belajar matematika siswa, khususnya pada materi 

bangun ruang. Padahal, materi luas permukaan serta volume prisma dan 

limas pada siswa kelas VIII semester 2 perlu dikuasai dengan baik karena 

materi ini sangat penting untuk mempelajari materi berikutnya pada jenjang 

yang lebih tinggi. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui 

lebih jauh tentang jenis-jenis kesalahan dalam mengerjakan soal materi luas 

permukaan serta volume prisma dan limas serta faktor-faktor yang 

menyebabkannya, sehingga dapat dicari alternatif solusi untuk mengatasi 

kesalahan-kesalahan itu. Dengan demikian, prestasi belajar matematika 

khususnya pada materi bangun ruang dapat ditingkatkan. Adapun langkah-

langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi kegiatan 

belajar mengajar dalam materi luas permukaan serta volume prisma dan 

limas. Kegiatan observasi ini akan digunakan sebagai gambaran awal 

penelitian serta dapat digunakan untuk memperkuat hasil analisis data. 

Selain itu, dapat juga digunakan sebagai salah satu sumber informasi untuk 

mengetahui penyebab kesalahan yang dilakukan siswa. Setelah semua 

materi telah diberikan, soal tes diberikan kepada siswa untuk memperoleh 

data tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa. Kesalahan-

kesalahan tersebut kemudian diidentifikasi dan dikelompokkan menurut 

kesalahan yang sejenis. Berdasarkan identifikasi terhadap jawaban tes siswa, 

dipilih beberapa siswa untuk diwawancara. Wawancara ini bertujuan untuk 

mengkonfirmasikan jawaban siswa pada tes serta untuk mengetahui faktor-

faktor penyebab kesalahan yang dilakukan. Hasil tes dan hasil wawancara 

dilakukan triangulasi data yaitu membandingkan data yang diperoleh dari 

kedua kegiatan tersebut untuk memperoleh data yang valid. 
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 Berikutnya adalah kegiatan analisis data yang meliputi tiga 

kegiatan yang dilakukan secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian 

data, serta verifikasi (pengecekan) data dan penarikan kesimpulan. Reduksi 

data adalah pemilihan dan penyederhanaan data yang dilakukan agar tidak 

terjadi penumpukan data atau informasi yang sama. Penyajian data adalah 

penyusunan sekumpulan informasi agar mudah untuk membaca dan 

mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini, data disajikan untuk tiap 

jawaban berupa jenis kesalahan dan faktor-faktor penyebabnya. Verifikasi 

data dan penarikan kesimpulan dilakukan selama kegiatan analisis 

berlangsung sehingga diperoleh suatu kesimpulan final. 
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Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir 

Wawancara 
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