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Abstrak—Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan kesalahan siswa ditinjau 

dari objek kajian matematika (fakta, konsep, operasi, dan prinsip) dalam 

menyelesaikan soal garis singgung lingkaran. Jenis penelitian adalah deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah  siswa kelas       SMP Negeri 

3 Watansoppeng. Teknik pengumpulan data yaitu tes, wawancara, dan dokumentasi. 

Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik. Teknik analisis data melalui tiga 

tahap, yaitu: (1) reduksi data, (2) pemaparan data, dan (3) penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan prinsip dan operasi merupakan 

kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh siswa, sedangkan kesalahan fakta dan 

konsep masih tergolong rendah. Kesalahan operasi terdapat pada subjek dengan 

kemampuan matematika rendah, sedang, dan tinggi. Kesalahan operasi yang 

dilakukan subjek adalah salah dalam mencari akar kuadrat dan hasil kuadrat, salah 

prosedur penjumlahan dan pengurangan dalam persamaan, dan salah dalam hal 

perhitungan. Kesalahan operasi yang dilakukan oleh siswa disebabkan karena siswa 

kurang terlatih dalam melakukan perhitungan, penguasaan konsep dasar perhitungan 

belum dikuasai secara maksimal. Kesalahan prinsip dilakukan oleh subjek 

kemampuan matematika rendah dan sedang. Kesalahan prinsip yang dilakukan oleh 

subjek adalah salah dalam penggunaan rumus dan salah dalam menghubungkan antar 

dua konsep matematika. Faktor penyebab terjadinya kesalahan prinsip adalah subjek 

lupa rumus yang akan digunakan (kemampuan siswa mengingat rumus atau konsep 

masih lemah), kurangnya pemahaman subjek terhadap rumus panjang garis singgung 

persekutuan luar dan dalam, kurangnya pemahaman subjek terhadap materi prasyarat 

garis singgung lingkaran yaitu teorema pythagoras, dan subjek kurang memahami 

konsep sabuk lilitan. 

Kata kunci: Kesalahan, fakta, konsep, operasi, prinsip. 

I. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu bidang ilmu yang perlu ditingkatkan penguasaannya, sebab 

matematika merupakan dasar dari ilmu pengetahuan yang lain, khususnya dalam bidang teknologi [1]. 

Lebih lanjut, melalui matematika akan ditumbuhkan kompetensi-kompetensi yang akan berguna dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa “the need to understand and be able to 

use mathematics in everyday life and in the workplace has never been greater and will continue to 

increase”[2]. Pernyataan tersebut berarti bahwa matematika menjadi penting untuk dipahami dan 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja yang semakin meningkat. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu upaya dalam pengajaran matematika agar dapat terlaksana secara optimal, sehingga 

setiap peserta didik dapat memahami matematika dengan baik.  
Pentingnya matematika dalam kehidupan tidak sejalan dengan fakta yang terjadi. Objek matematika 

yang begitu abstrak mengakibatkan matematika dipandang sebagai mata pelajaran yang sulit untuk 

dipahami. Salah satu materi yang dianggap sulit bagi siswa adalah geometri. Hasil observasi yang 

dilakukan peneliti menemukan fakta bahwa ada beberapa kesulitan dan kesalahan yang sering dilakukan 

oleh siswa dalam menyelesaikan soal lingkaran khususnya pada pokok bahasan garis singgung lingkaran. 

Kesulitan yang dialami oleh siswa adalah antara lain: siswa kesulitan untuk melukis garis singgung 

lingkaran, siswa tidak dapat menentukan panjang garis singgung lingkaran yang melalui suatu titik di luar 

lingkaran, siswa masih bingung dalam memahami konsep garis singgung lingkaran persekutuan dalam 

dan garis singgung persekutuan luar. Kesulitan dan kesalahan yang dialami oleh siswa tidak hanya terjadi 

pada siswa yang mempunyai kemampuan matematika rendah tetapi juga ada beberapa siswa dengan 

kemampuan matematika tinggi sering mengalami kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika. 
Kesalahan dalam mengerjakan soal matematika terbagi atas enam [3], yaitu: (1) reading error 

(kesalahan dalam memahami kata kunci) terjadi ketika siswa tidak dapat menemukan kata kunci dalam 

masalah matematika yang diberikan sehingga informasi yang tersedia tidak dapat diproses lebih lanjut 

untuk memecahkan masalah; (2) comperehension error terjadi ketika siswa dapat menemukan kata kunci 

dalam masalah yang diberikan tetapi tidak memahami makna dari kata kunci tersebut; (3) transformation 

M-21 

mailto:aprisalc@gmail.com


ISBN. 978-602-73403-2-9 (Cetak)                                                                 978-602-73403-3-6 (On-line)  

 

PM-136 
 

error, terjadi ketika siswa sudah mampu memahami pernyataan yang dikehendaki tetapi siswa salah 

dalam melakukan pemodelan matematika; (4) process skill error, yaitu siswa salah dalam menerapkan 

prosedur yang sesuai untuk memecakan masalah. Kesalahan yang termasuk dalam poin ini juga antara 

lain: penggunaan operasi yang salah, kesalahan dalam menghitung atau tidak menjawab sama sekali. (5) 

Encoding error berkaitan dengan penulisan jawaban akhir, di mana siswa tidak dapat memperlihatkan 

solusi yang diperoleh dalam bentuk tertulis yang dapat diterima; (6) careless error yaitu berkaitan dengan 

kecerobohan siswa dalan menyelesaikan masalah matematika. Kecerobahan dapat terjadi di semua 

kesalahan yang telah dibahas sebelumnya.  

Hal yang sama yang diungkapkan pada refrensi [4] bahwa “an error could be made for many reasons. 

It could be the result of carrelessness, misinterpretation of symbol of text, lack or relevant experience or 

knowledge related the mathematical topic/learning objective/concept, a lack awareness or inability to 

check the answer given, or the result of a misconception”. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa 

kesalahan menyelesaikan soal matematika disebabkan karena kecerobohan, salah menafsirkan simbol 

dalam soal, kurangnya pengalaman dan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah yang terkait topik 

matematika, ketidakmampuan siswa untuk memeriksa jawaban atau kesimpulan yang telah diperoleh. Inti 

dari kedua pendapat di atas, menggambarkan bahwa kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika adalah kesalahan yang sifatnya prosedural seperti salah menghitung (kecerobohan) atau 

kesalahan konseptual seperti salah menafsirkan informasi atau maksud soal dan salah dalam melakukan 

pemodelan matematika. 

Kesalahan dalam menyelesaikan masalah matematika juga sering kali disebabkan oleh objek 

matematika yang begitu abstrak, sehingga siswa sulit memahami materi yang disampaikan oleh guru. 

Dalam pembelajaran ada empat objek kajian matematika yaitu: fakta, relasi (operasi), konsep, dan prinsip 

[5]. Fakta adalah pemufakatan atau konvensi dalam matematika yang biasanya diungkapakan dengan 

simbol tertentu. Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan atau 

mengkategorikan sekumpulan objek. Operasi adalah pengerjaan hitung, pengerjaan aljabar, dan 

pengerjaan matematika yang lain misalnya penjumlahan, perkalian, gabungan, irisan. Sederhananya, 

operasi berkaitan dengan hal yang sifatnya algoritma dan prosedural. Prinsip adalah hubungan antara 

berbagai objek dasar matematika. Lebih luas prinsip dapat terdiri atas beberapa fakta, beberapa konsep 

yang dikaitkan oleh suatu relasi ataupun operasi.  

Di sisi lain, ada juga yang membagi objek kajian matematika menjadi objek langsung dan objek tidak 

langsung [6]. Objek tidak langsung antara lain kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, 

mandiri (belajar, bekerja, dan lain-lain), bersikap positif terhadap matematika, tahu bagaimana semestinya 

belajar. Sedangkan objek langsung terdiri atas fakta, keterampilan, konsep, aturan (principle). Jika objek 

kajian matematika dihubungkan dengan kesalahan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika, 

maka kesalahan yang mungkin terjadi adalah kesalahan fakta, kesalahan operasi, kesalahan konsep, dan 

kesalahan prinsip. 
Dalam referensi [7] mengidentifikasi empat jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam 

menyelesaikan masalah matematika yaitu: kesalahan konsep, kesalahan prisip, kesalahan operasi, dan 

kesalahan karena kecerobahan. Sejalan pada [8] bahwa setidaknya dalam satu kelas ada sekitar 6% siswa 

yang mengalami kesulitan dan kesalahan dalam menyelsaiakan soal matematika. Kesalahan yang terjadi 

berkaiatan dengan kesalahan prosedural dan kesalahan fakta. Kesalahan prosedural terdiri dari kesalahan 

dalam menerapkan strategi pemecahan masalah dan kesalahan dalam proses perhitungan. Sedangkan 

kesalahan fakta yang terjadi yaitu siswa cenderung sulit untuk memahami suatu fakta matematika 

sehingga tidak dapat menyebutkan suatu konsep secara benar. 
Kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika tidak terlepas dari faktor 

yang mempengaruhi. Menurut refrensi [9] bahwa dalam belajar matematika ada beberapa kendala yang 

sering dihadapi siswa, sehingga menjadi penyebab siswa salah dalam penyelesaian masalah yang terkait 

dengan matematika, yaitu: (1) siswa tidak memahami dari konsep matematika yang dipelajari; (2) siswa 

tidak memahami lambang/simbol dengan baik; (3) siswa tidak mengetahui asal usul prinsip; (4) 

penggunaan operasi dan prosedur tidak dikuasai dengan baik oleh siswa; (5) pengetahuan siswa tidak 

lengkap. Sementara itu, [10] menyatakan bahwa faktor penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

soal yang terkait dengan matematika berasal dari berbagi sumber baik itu dari ranah afektif siswa seperti 

emosi, proses belajar siswa, atau dari faktor kognitif siswa itu sendiri.  
Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah yang diteliti adalah bagaiamana deskripsi 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal garis singgung lingkaran berdasarkan objek kajian matematika 

dan faktor-faktor yang menyebabkan siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal garis 

singgung lingkaran. Faktor penyebab kesalahan siswa menyelesaikan soal garis singgung lingkaran yang 

didekskripsiskan pada penelitian ini adalah yang berkaitan dengan kognitif siswa. Tujuan yang ingin 
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dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

garis singgung lingkaran dan mencari faktor-faktor penyebab kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam 

menyelesaikan soal garis singgung lingkaran. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: (1) memberikan informasi kepada guru matematika mengenai kesalahan yang dilakukan 

oleh siswa dalam menyelesaikan soal garis singgung lingkaran sehingga dapat diupayakan perbaikan 

dalam pembelajaran; (2) memberikan informasi kepada siswa tentang kesalahan yang dilakukan dalam 

menyelesaikan soal garis singgung lingkaran, sehingga siswa termotivasi untuk berusaha memperbaiki 

kesalahan yang telah dilakukannya; (3) sebagai bahan rujukan dalam pengembangan penelitian 

selanjutnya. 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian dekskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini 

dilaksanakan di SMP Negeri 3 Watansoppeng pada bulan Februari-Maret semester genap tahun ajaran 

2013/2014. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas       SMP Negeri 3 Watansoppeng. Penetapan 

subjek penelitian berdasarkan nilai ulangan harian siswa untuk pelajaran matematika, kemudian nilai 

siswa diurutkan mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dari urutan nilai tersebut, peneliti 

kemudian menentukan siswa-siswa yang masuk kategori kemampuan matematika tinggi dengan rentang 

nilai             , kategori kemampuan matematika sedang dengan rentang nilai            , 

dan kategori kemampuan matematika rendah dengan rentang nilai       Setelah dikelompokkan, 

semua siswa diberi tes berupa tes diagnostik untuk mengidentifikasi kesalahan yang mungkin dilakukan 

oleh siswa. Selanjutnya dari masing-masing kategori, dipilih siswa untuk diwawancarai. Penetapan siswa 

yang diwawancarai berdasarkan variasi kesalahan yang dilakukan dan berdasarkan rekomendasi guru. 

Rekomdesi guru diperlukan untuk memilih siswa yang dianggap mampu menjelaskan jawabannya 

(komunikatif). Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes diagnostik dan pedoman wawancara.  

Bukti validasi instrumen dalam penelitian ini adalah validasi isi (content validity). Bukti validasi isi 

yaitu untuk mengetahui sejauh mana instrumen yang digunakan mengukur keseluruhan aspek yang 

dimaksud dalam penelitian ini. Validasi isi instrumen dilakukan oleh dua orang ahli (expert judgment) 

Teknik pengumpulan data yaitu: tes tertulis yang sifatnya diagnostik, wawancara tak terstuktur, dan 

dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik, yaitu dengan membandingkan data hasil 

tes tertulis, hasil wawancara siswa, dan hasil dokumentasi selama penelitian.  Dalam penelitian ini, data 

yang diperoleh dianalisis melalui tiga tahap yaitu reduksi data, pemaparan data, dan menarik kesimpulan.  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Subjek Dengan Kemampuan Matematika Rendah 

1) Kesalahan operasi (KO). Berikut jawaban siswa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil pekerjaan siswa menunjukkan bahwa ada tiga kesalahan operasi yang dilakukan oleh siswa. 

Kesalahan tesebut yang pertama adalah siswa salah atau tidak mampu menentukan hasil akar kuadrat 

yang bukan merupakan kuadrat sempurna. Siswa hanya memperkirakan kisaran hasil akar kuadrat 161 

tanpa melakukan perhitungan yang tepat. Ini didukung dari hasil wawancara siswa bahwa dia hanya 

menebak hasil akar kuadrat 161 karena  hasil yang yang diperoleh nanti adalah dalam bentuk bilangan 

desimal. Kesalahan yang kedua dilakukan oleh siswa adalah siswa salah dalam menyelesaikan persamaan 

yang telah diperoleh. Siswa menyelesaikan persamaan tersebut dengan cara mengurangkan 144 dengan 

81 kemudian diakarkan sehingga diperoleh akar kuadrat dari 63 bukan dengan menjumlahkan 81 dengan 

144 kemudian ditentukan hasil akar kuadratnya. Selanjutnya untuk kesalahan ketiga adalah siswa salah 
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menentukan hasil perkalian dengan nol. Dari pekerjaan siswa terlihat bahwa hasil dari (       adalah 

  bukan  . Penyebab siswa melakukan kesalahan tersebut antara lain: konsep dasar perhitungan belum 

dikuasai secara maksimal dan kecerobohan siswa sendiri yang kurang teliti dalam melakukan perhitungan 

dasar. Misal pada kesalahan terakhir sebenarnya siswa tahu jawabannya tetapi karena kurang teliti siswa 

melakukan kesalahan yang demikian. Hal tersebut sejalan dengan [3] bahwa salah satu kesalahan yang 

sering dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan masalah matematika adalah careless error yang 

berkaitan dengan kecerobohan siswa. 

2) Kesalahan prinsip (KP). Berikut jawaban siswa 

 

 

 

 

Ada dua kesalahan prinsip yang dilakukan oleh siswa dengan kemampuan matematika rendah. Untuk 

kesalahan pertama terjadi pada soal nomor 2 bagian b. Pada soal ini siswa diminta untuk menentukan 

panjang garis singgung lingkaran pada dua buah lingkaran yang sama besar dan saling berhimpit. 

Jawaban siswa menunjukkan bahwa untuk menentukan panjang garis singgung    adalah mencari hasil 

dari             sesuai dengan informasi yang telah disediakan dalam soal. Pada kasus ini siswa 

salah menerapkan rumus yang tepat untuk menghitung panjang garis singgung lingkaran. Siswa juga 

tidak dapat memilih informasi yang relevan untuk digunakan menyelesaikan soal tersebut. Sejalan dengan 

[3] bahwa dalam menyelesaikan soal/masalah matematika, siswa kadang melakukan comperehension 

error yaitu informasi telah diperoleh siswa tetapi tidak memahami makna informasi tersebut, sehingga 

tidak dapat membedakan informasi yang relevan dan tidak relevan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

masalah. Jenis kesalahan kedua yang dilakukan oleh siswa terjadi pada soal nomor 2 bagian c. Pada soal 

ini siswa diminta untuk mencari panjang sabuk lilitan dua buah lingkaran. Kesalahan yang terjadi hampir 

sama dengan kesalahan pertama yaitu siswa salah dalam menggunakan rumus dan siswa salah 

menghubungkan dua buah konsep yang sesuai untuk menyelesaikan soal tersebut. Faktor penyebab siswa 

melakukan kesalahan demikian antara lain karena siswa hanya mampu menyelesaikan soal seperti yang 

dicontohkan oleh guru, kemampuan siswa mengingat rumus masih lemah, siswa tidak terbiasa 

mengerjakan soal dengan menerapkan dua atau lebih konsep matematika, siswa tidak memahami dengan 

jelas informasi yang tersedia di soal, dan siswa kurang memahami materi prasyarat garis singgung 

lingkaran yaitu teorema pythagoras. 

B. Subjek Dengan Kemampuan Matematika Sedang 

1) Kesalahan Operasi (KO). Berikut jawaban siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesalahan operasi yang dilakukan oleh subjek dengan kemampuan matematika sedang terletak pada 

kesalahan menempatkan koma pada perkalian bilangan desimal. Pekerjaan siswa menunjukkan bahwa 

untuk mencari hasil dari       , siswa melakukan prosedur perkalian seperti biasanya namun ketika 

menentukan hasil akhir, siswa salah menempatkan koma sehingga hasil yang diperoleh adalah       

yang seharusnya        Penyebab siswa melakukan kesalahan tersebut adalah lebih pada kecerobohan 
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siswa, karena terlihat siswa telah mampu melakukan perkalian bilangan desimal dengan bilangan bulat 

tetapi karena kurang teliti siswa salah menempatkan koma sehingga mempengaruhi jawaban akhir siswa. 

2) Kesalahan prinsip (KP). Berikut jawaban siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesalahan prinsip yang dilakukan oleh siswa adalah yang pertama kesalahan menerapkan rumus. Pada 

soal nomor 2 bagian b, untuk menyelesaikan soal tersebut siswa dapat menggunakan rumus panjang garis 

singgung persekutuan luar secara langsung atau menggunakan alternatif penyelesaian lain yaitu dengan 

menentukan panjang diameter lingkaran. Pada pekerjaan siswa, ia menggunakan rumus setengah keliling 

lingkaran untuk menyelesaikan soal tersebut. Senada dengan temuan penelitian [8] bahwa kesalahan yang 

sering dialami oleh siswa adalah kesalahan prosedural yang salah satunya adalah salah menerapkan 

strategi pemecahan masalah. Dari hasil wawancara siswa menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam 

mengingat rumus yang sesuai untuk menyelesaikan masalah matematika belum maksimal. Selain itu, 

tampaknya siswa juga masih belum memahami dengan jelas tentang garis singgung lingkaran jika kedua 

lingkaran tersebut saling berhimpit, karena yang mereka pahami adalah panjang garis singgung lingkaran 

jika kedua lingkaran tersebut saling terpisah sesuai dengan yang biasa dicontohkan oleh guru. Selanjutnya 

pada kesalahan yang kedua siswa kesulitan untuk menerapkan dua konsep dalam menentukan panjang 

sabuk lilitan pada lingkaran. Pada jawaban siswa, ia hanya berhenti ketika menentukan keliling lingkaran, 

padahal masih dibutuhkan panjang garis singgung lingkaran untuk menyelesaikannya atau pengetahuan 

siswa tentang konsep sabuk lilitan masih kurang. 

C. Subjek Dengan Kemampuan Matematika Tinggi 

1) Kesalahan operasi (KO). Berikut jawaban siswa 

 

 

 

 

 

 

Jawaban siswa menunjukkan bahwa mereka paham dengan maksud soal yang diberikan, sehingga 

informasi yang tersedia mampu digunakan dengan baik untuk menyelesaikan soal. Pada soal bagian b 

siswa tidak menggunakan rumus untuk menentukan panjang garis singgung lingkaran, tetapi dengan 

menghitung diameter lingkaran. Hal tersebut benar karena kedua lingkaran sama besar dan saling 

berhimpit. Soal bagian c, terlihat siswa menerapkan dua konsep matematika yaitu panjang garis singgung 

lingkaran persekutuan luar dan keliling lingkaran untuk menyelesaikan soal tersebut. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa sudah mampu menerapkan dua konsep yang berbeda untuk menyelesaikan 

soal. Kesalahan yang terjadi yaitu pada jawaban akhir, di mana siswa salah menentukan hasil dari 

          yang seharusnya       dan hasil dari         yang seharusnya     . Berdasarkan  hasil 

wawancara siswa, mereka terburu-buru saat mengerjakan karena keterbatasan waktu untuk menyelesaikan 

semua soal yang diberikan. Hal ini terlihat ketika proses wawancara, siswa mencoba kembali mencari 

hasil perkalian tersebut dan ternyata jawaban yang mereka peroleh sudah benar. Sejalan dengan pendapat 

[11] bahwa siswa membuat kesalahan dalam menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan matematika 

sebagai akibat dari kecerobohan atau kekeliruan yang sifatnya algoritma (perhitungan). 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
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Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa dari empat kesalahan yang diidentifikasi, 

kesalahan operasi adalah kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh siswa. Kesalahan operasi yang 

dilakukan, baik oleh siswa dengan kemampuan matematika rendah, kemampuan matematika sedang, 

maupun siswa dengan kemampuan matematika tinggi umumnya adalah kesalahan yang sifatnya 

prosedural atau algoritma, seperti kesalahan perkalian, kesalahan penjumlahan, dan kesalahan 

menentukan hasil akar kuadrat. Selanjutnya kesalahan prinsip terjadi pada siswa dengan kemampuan 

matematika rendah dan siswa kemampuan matematika sedang. Kesalahan prinsip yang terjadi adalah 

kesalahan memahami dan menerjemahkan informasi, kesalahan menerapkan rumus, dan kesalahan 

menghubungkan dua konsep matematika untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Sedangkan untuk 

kesalahan fakta dan konsep tidak terjadi pada kelompok siswa sehingga tidak dibahas lebih lanjut pada 

hasil dan pembahasan. Faktor penyebab terjadinya kesalahan-kesalahan tersebut lebih mengarah pada 

aspek-aspek kognitif siswa semata. 

Selanjutnya dari hasil penelitian di atas, potensi penelitian selanjutnya yang bisa dikembangkan 

adalah lebih mengkaji faktor penyebab siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan masalah 

matematika dengan tidak hanya fokus pada aspek kognitif siswa saja, tetapi juga aspek afektif siswa 

terhadap matematika. Faktor internal dan eksternal, seperti lingkungan belajar, keluarga, dan sebagainya 

dapat diteliti lebih lanjut. 
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