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BAB II 

TINJAUAN PENELITIAN 

 

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Abdolreza Lessani, dkk (2014) meneliti tentang isi buku teks matematika 

yang digunakan kelas 8 di Malaysia berdasarkan domain isi TIMSS. Penelitian 

tersebut menyimpulkan diantaranya kendala guru atau siswa dalam berbahasa 

inggris, buku teks yang kurang memuat beberapa subyek dan sangat minim 

ilustrasi, gambar, grafik dan tabel yang menarik untuk siswa. 

Abdolreza Lessani, dkk (2014) meneliti tentang efek guru matematika 

sekolah menengah yang familiar dengan  TIMSS pada prestasi siswa dalam 

matematika. Penelitian tersebut menyimpulkan diantaranya keakrapan guru 

dengan doamain isi TIMSS dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap 

prestasi matematika siswa. Kurangnya keakrapan guru pada domain isi TIMSS 

mungkin menjadia alasan kinerja yang tidak memuaskan dari siswa kelas 8 di 

berbagai doamin konten isi TIMSS dibandingkan dengan Jepang dan Malaysia. 

Abdolreza Lessani, dkk (2014) meneliti tentang kenapa siswa kelas 8 

singapura mendapat peringkat matematika tertinggi di TIMSS (1999-2011). 

Menyimpulkan diantaranya Singapura memiliki kurikulum yang kuat dan 

berkembang dengan baik, yang memiliki pengaruh pada silabus buku pelajaran 

terutama buku teks pembelajaran matematika. salah satu alasan bahwa siswa 

Singapura memiliki kinerja yang mengagumkan di TIMSS mungkin 

mempertimbangkan masalah ini bahwa subyek (Bilangan, Aljabar, Geometri, dan 

Data & Peluang) yang berada di bawah konsentrasi di kelas 8 dan 7 di TIMSS 

(1999, 2003, 2007, dan 2011) telah benar-benar disajikan sebagai isi buku 

pelajaran matematika di Singapura. Alasan lain juga adanya beragam contoh yang 

sebenarnya lebih dari jumlah latihan menyatakan dalam buku teks pada setiap 

subjek.
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Etik Rahayu, Hardi Suyitno, dan Iwan Junaedi (2012) meneliti tentang 

analisis deskriptif soal geometri dalam buku matematika bilingual untuk sekolah 

menengah pertama kelas 8 berdasarkan kriteria international assessment TIMSS 

2007. Menyimpulkan diantaranya bahwa proporsi domain kognitif dalam soal 

geometri pada buku matematika bilingual belum sesuai dengan mathematics 

cognitive domains assessment framework TIMSS 2007 selain itu terdapat ketidak 

sesusaian penggunaan istilah matematika dalam bahasa inggris. 

Sare Sengul, Yasemin Katrenci, dan Ahmet Kucuk (2015) meneliti tentang 

subyek 8 kelas matematika dalam lingkup TIMSS: pendapat calon guru 

matematika. Menyimpulkan diantaranya bahwa calon guru menyatakan bahwa 

mereka mungkin kesulitan dalam mengajar subjek geometri. Hal itu mungkin 

disebabkan karena ada kesulitan siswa tidak dapat menyelesaikan masalah karena 

geometri membutuhkan tindakan melihat, calon guru mengungkapkan bahwa 

mereka tidak bisa menggambar angka geometris dengan benar dan sulit untuk 

mengkonkretkan subjek. 

L.D, Winnaar, G. Frempong, dan R. Blignaut (2015) meneliti tentang efek 

pemahaman sekolah di afrika selatan menggunakan analisis bertingkat: temuan 

dari TIMSS 2011. Menyimpulkan diantaranya kinerja siswa lebih tinggi di sekolah 

yang cukup sumber dayanya yaitu guru yang kompeten linkungan sekolah yang 

konsusif dan kepercayaan diri siswa pada pembelajaran matematika. 

Penelitian di atas menunjukkan bahwa soal TIMSS dan geometri memiliki 

kesulitan dan kendala tersendiri dalam pembelajaran maupun penyelesaiannya. 

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti tentang kesalahan yang dilakukan 

dalam penyelesaian soal matematika berbasis TIMSS dalam konten geometri serta 

faktor-faktor yang mempengaruhi dari kesalahan tersebut. 

Berikut ini merupakan peta penelitian yang menunjukkan keterkaitan 

penelitan terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. 
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Gambar 2.1. Peta Penelitian 

 

B. Landasan Teori 

1. Hakikat Belajar 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar adalah berusaha 

memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan 

yang disebabkan oleh pengalaman. Belajar adalah proses mental yang terjadi 

dalam diri seseorang, sehingga menyebabkan munculnya perubahan perilaku 

(Wina Sanjaya, 2009: 112). 

Menurut Baharuddin (2008: 15) menyebutkan ciri-ciri belajar yaitu. 

a. Belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Ini berarti, bahwa 

hasil dari belajar hanya dapat diamati dari tingkah laku, yaitu adanya 

perubahan tingkah laku, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil 

menjadi terampil, kita tidak akan dapat mengetahui ada tidaknya hasil belajar. 

b. Perubahan perilaku relative permanent. Ini berarti bahwa perubahan tingkah 

laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak 
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berubah-ubah. Tetapi perubahan tingkah laku tersebut  tidak akan terpancang 

seumur hidup. 

c. Perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses 

belajar sedang berlangsung, perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. 

d. Perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. 

e. Pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Sesuatu yang 

memperkuat itu akan memberikan semangat atau dorongan untuk mengubah 

tingkah laku. 

 

2. Hakikat Matematika 

Kristanti (2014: 5) menyatakan bahwa matematika adalah prosedur 

operasional yang digunakan dalam menyelesaikan masalah mengenai bilangan, 

matematika sebagai salah satu ilmu dasar yang telah berkembang pesat baik 

secara materi maupun kegunaannya, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya 

perubahan kurikulum yang selalu mempertimbangkan masa depan. Matematika 

adalah suatu cara untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang dihadapi 

manusia suatu cara menggunakan informasi, menggunakan pengetahuan tentang 

betuk dan ukuran, menggunakan pengetahuan tentang menghitung, dan yang 

paling penting adalah memikirkan dalam diri manusia itu sendiri dalam melihat 

dan menggunakan hubungan-hubungan (Hasratuddin, 2014: 30). Peneliti 

menyimpulkan matematika adalah ilmu tentang pemecahan masalah mengenai 

bilangan secara informatif dengan pengukuran maupun pengetahuan bentuk dan 

dapat berkembang baik secara materi maupun kegunaannya. 

Depdiknas (2006) telah menyatakan bahwa tujuan pembelajaran mata 

pelajaran matematika di sekolah adalah agar peserta didik memiliki kemampuan. 

a. menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika. 
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b. memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh. 

c. mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

d. memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

 

3. Kesalahan dalam Belajar Matematika 

Matematika yang bersifat abstrak menjadikan siswa kesulitan dalam 

belajar matematika sehingga timbul kesalahan-kesalahan. Kesalahan adalah 

kekeliruan, perbuatan yang salah (melanggar hukum dan sebagainya) 

(Depdikbud, 1999:855). Kesalahan  Menurut Mulyono (2009: 262), kesalahan 

anak dalam mengerjakan matematika meliputi. 

a. Kekurangan pemahaman tentang simbol. 

b. Kurangnya pemahaman tentang nilai tempat. 

c. Kekurangan pemahaman dalam melakukan perhitungan. 

d. Penggunaan proses yang keliru. 

e. Tulisan yang tidak dapat dibaca. 

Menurut Soedjadi (2000:1), dari kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh 

siswa dapat diklasifikasikan  beberapa  bentuk kesalahan, diantaranya. 

a. Kesalahan prosedural yaitu dalam menggunakan Algoritma (prosedur 

pekerjaan), misalnya kesalahan melakukan opersi hitung. 

b. Kesalahan dalam mengorganisasikan data, misalnya kesalahan menuliskan 

apa yang diketahui, apa yang ditanyakan dari suatu soal. 

c. Kesalahan mengurutkan, mengelompokkan dan menyajikan data. 

d. Kesalahan dalam pemanfaatkan simbol, tabel dan grafik yang memuat suatu 

informasi. 
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e. Kesalahan dalam melakukan manipulasi secara matematis, sifat-sifat dalam 

menyelesaikan soal. 

f. Kesalahan dalam menarik kesimpulan. Misalnya kesalahan dalam menuliskan 

kesimpulan dari persoalan yang telah mereka kerjakan. 

Menurut Vanella Eka Putri (2015) ada 2 jenis kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika yaitu kesalhan konsep dan kesalahan prosedural. 

Kesalahan konsep adalah kesalahan yang dilakukan siswa dalam menggunakan 

kaidah, aturan atau konsep, aturan atau kaidah dalam menyelesaikan soal-soal 

matematika. Sedangkan kesalahan prosedural adalah kesalahan yang dilakukan 

siswa dalam proses penyelesaian soal. 

Menurut Sugeng Sutiarso (2013) kesalahan siswa dalam geometri ada 3 

yaitu kesalah konsep, kesalahan prosedural, dan kesalahan matematis. Kesalahan 

konsep yang dilakukan siswa adalah kesalahan dalam memnetukan rumus dan 

kutrangnya pemahaman pada soal. Kesalahan prosedural yang dilaukan siswa 

adalah kesalahan dalam proses pengerjaan penyelesaian soal. Sedangkan 

kesalahan matematis yang dilakukan siswa adalah siswa salah dalam menentukan 

atau mengukur bangun atau obyek dan perhitungannya. 

Dari jenis-jenis kesalahan yang telah di kemukakan di atas penulis 

mengambil 3 macam kesalahan yang akan diteliti yaitu kesalah konsep, keslahan 

prosedur dan kesalahan perhitungan. Macam-macam kesalahan tersebut di 

jabarkan pada tabel 2.1 tabel deskripsi kesalahan. 
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Tabel 2.1 Deskripsi Kesalahan 

Tipe Soal Tipe Kesalahan Deskripsi 

Pilihan 

Ganda 

Kesalahan 

konsep 

a. Siswa tidak memahami tentang bentuk bangun 

2 dan 3 dimensi. Sehingga tidak dapat 

mendiskripsikan suatu bangun dalam soal 

b. Siswa tidak memahami sudut-sudut. 

c. Kesalahan pemahaman soal 

Kesalahan 

Prosedur 

a. Siswa salah dalam menuliskan tanda atau 

simbol matematika  

b. Siswa salah dalam mengerjakan runtutan 

penyelesaian soal 

Kesalahan 

Berhitung 

Siswa salah saat melakukan perhitungan 

sehingga berdampak pada kesalahan hasil akhir. 

Soal 

Uraian 

Kesalahan 

Konsep 

a. Siswa tidak memahami tentang bentuk bangun 

2 dan 3 dimensi. Sehingga tidak dapat 

mendiskripsikan suatu bangun dalam soal 

b. Siswa tidak memahami sudut-sudut. 

c. Siswa juga belum memahami soal cerita yang 

diminta soal sehingga terjadi kesalahan 

intersepsi bahasa 

d. Kesalahan pemahaman soal 

Kesalahan 

Prosedur 

a. Siswa salah dalam menuliskan tanda atau 

simbol matematika  

b. Siswa salah dalam mengerjakan runtutan 

penyelesaian soal 

Kesalahan 

Perhitungan 

Siswa salah saat melakukan perhitungan 

sehingga berdampak pada kesalahan hasil akhir. 
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4. TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 

Hayat (2010: 246) TIMSS merupakan kegiatan Asosoasi Internasional 

untuk Penilaian Prestasi Pendidikan (Internationasl Association for the Evaluation 

of Education Achievement, IEA), pertama kali diselenggarakan pada tahun 1995 

kemudian 1999, setiap 4 tahun sekali TIMSS memberikan kesempatan pada negara 

peserta untuk memperoleh informasi tentang prestasi siswa di bidang matematika 

dan IPA. TIMSS merupakan studi internasional yang salah satu kegiatannya 

adalah menguji kemampuan matematika siswa kelas 4 SD dan siswa kelas 8 SMP 

(Wardani, 2011: 24). Sedangkan Murtiyasa (2015: 28) menyatakan bahwa 

mengambil fokus pada domain isi matematika dan kognitif siswa, domain isi 

meliputi Bilangan, Aljabar, Geometri, Data dan Peluang, sedangkan domain 

kognitif meliputi pengetahuan, penerapan, dan penalaran. 

 

5. Dimensi TIMSS 

Wardani (2011: 20) TIMSS untuk siswa SMP dibagi menjadi 2 dimensi 

yaitu dimensi konten dan dimensi kognitif. 

a. Dimensi Konten pada TIMSS 2011 ada 4 domain, yaitu: Bilangan, Aljabar, 

Geometri, Data dan Peluang. Sedangkan pada TIMSS sebelumnya mencakup 

5 konten karena data dan peluang terpisah. 

b. Dimensi Kognitif terdiri atas tiga domain yaitu mengetahui fakta dan prosedur  

(pengetahuan), menggunakan konsep dan memecahkan masalah rutin 

(penerapan) dan memecahkan masalah nonrutin (penalaran). Dimensi kognitif 

dimaknai sebagai perilaku yang diharapkan dari siswa ketika mereka 

berhadapan dengan domain matematika yang tercakup dalam dimensi konten.  

 

6. Soal Matematika Berbasis TIMSS Konten Geometri 

Bentuk soal-soal dalam TIMSS adalah pilihan ganda dengan 4 atau 5 

pilihan jawaban, isian singkat, dan uraian. Isian singkat dan uraian sering disebut 
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‘constructed response’, untuk soal pilihan ganda akan diberi skor 1 jika benar dan 

skor 0 jika salah. Untuk soal isian singkat akan diberi skor 1 jika benar dan 0 jika 

salah. Untuk soal uraian akan diberi skor 2 untuk jawaban yang lengkap dan benar, 

skor 1 untuk jawaban yang benar namun kurang lengkap dan skor 0 untuk jawaban 

yang salah atau tidak menjawab. Soal-soal matematika dalam studi TIMSS 

mengukur tingkatan kemampuan siswa dari sekedar mengetahui fakta, prosedur 

atau konsep, lalu menerapkan fakta, prosedur atau konsep tersebut hingga 

menggunakannya untuk memecahkan masalah yang sederhana sampai masalah 

yang memerlukan penalaran tinggi (Wardani, 2011: 22). 

Mullis (2009: 26) konten geometri meliputi sifat-sifat geometri seperti 

panjang sisi, ukuran sudut, daerah, dan volume. Siswa harus mampu 

mengidentifikasi dan menganalisis sifat dan karakteristik dari garis, sudut, dan 

berbagai geometris angka, termasuk dua dan bentuk tiga dimensi, dan untuk 

memberikan penjelasan berdasarkan pada hubungan geometris. Dominan ini 

meliputi pemahaman informal yang sistem koordinat dan menggunakan 

keterampilan visualisasi spasial untuk berhubungan antara dua dan tiga 

representasi dimensi dari bentuk yang sama. Pada soal TIMSS konten geometri 

siswa dapat menggunakan instrumendan mengukur atribut fisik, termasuk 

panjang, luas, volume dan sudut. 

Berikut ini merupakan contoh soal TIMSS konten Geometri.  

           Pilihan Ganda 

a. Topik Utama  : Kongruen dan sebangun 

Domain Kognitif  : Pengetahuan fakta dan prosedur 

Bangun yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama disebut bangun kongruen.  
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Dua bangun yang kongruen dari gambar di atas adalah? 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 1 dan 4 

D. 3 dan 4 

b. Topik Utama  : Geometri Pengukuran 

Domain kognitif : Aplikasi 

 

 

 

 

Gambar di atas menunjukkan bangun yang dibentuk dari kubus yang berukuran 

sama. Tedapat lubang pada tengah bangun tersebut. Berapa kubus yang 

dibutuhkan untuk menutupi lubang tersebut? 

A. 6 

B. 12 

C. 15 

D. 18 

c. Topik Utama  : Letak dan hubungan ruang 

Domain kognitif : Penalaran 

Bangun ini akan putar pada posisi yang berbeda 

 

 

 

 

 

Manakah bangun yang sama setelah diputar? 
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Uraian 

a. Topik Utama   : Geometri Pengukuran  

Domain Kognitif  : Aplikasi 

 

Volume dari balok adalah 200 cm3. Berapakah nilai dari x? 

b. Topik Utama   : Geometri Pengukuran  

Domain Kognitif  : Penalaran 

Ryan mengemas buku ke dalam kotak berbentuk balok. Semua buku berukuran 

sama. 

 
 Berapakah jumlah buku yang dapat mengisi kotak tesebut? 
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c. Topik Utama   : Geometri Bentuk  

Domain Kognitif  : Penalaran 

 

 

Dalam segitiga ini: AC = BC, AB adalah dua kali lebih lama CX. Berapa ukuran 

sudut B? 

d. Topik Utama   : Geometri Bentuk  

Domain Kognitif  : Penalaran 

 

 

 

 

 

Garis m dan n sejajar. Berapakah nilai dari b? 

 


