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ABSTRAK 

ANALISIS KESALAHAN MENYELESAIKAN SOAL CERIT A SI STEM 

PERSAMAAN LINEAR DUA V ARIABEL (SPLDV) PADA SISW A KELAS 

VIII SMP NEGERI 1 ORONG TELU 

Abdul Malik 
( malik _ almusuki86@matematikanusantara.id) 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis, letak kesalaban dan penyebab 
siswa melakukan kesalaban dalam menyelesaikan soal cerita sistem persamaan 
linear dua variabel. Penelitian ini dilakukan di kelas VIII SMP Negeri 1 Orong 
Telu yang terdiri dari 30 siswa. Data kesalaban siswa diperoleb dari basil tes 
tertulis. Jawaban siswa yang salah diidentifikasi ke dalam jenis dan letak 
kesalahan. Setelah itu dipilih 6 orang siswa sebagai responden untuk 
diwawancarai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis 
penelitian adalah deskriptif. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukan tidak ada siswa yang mampu menjawab dengan 
benar semua soal yang diberikan. Berdasarkan basil analisis data diperoleb 
kesimpulan bahwa Jenis kesalahan yang dilakukan siswa yaitu (1) kesalahan 
konsep sebanyak 43,79%; (2) kesalahan prinsip sebanyak 40,28%; dan kesarahan 
operasi sebanyak 15,93%. Letak kesalahan yang dilakukan siswa adalab (1) pada 
kesalaban nada tahap memahami soal (comprehension) sebanyak 22,01 %, yang 
melinuti kesalaban dalam menuliskan yang diketahui dan yang ditanyakan; (2) 
kesalahan pada tahap transformasi soal atau membuat model matematika 
(transformation) sebanyak 18,50%, kesalahan yang dilakukan meliputi kesalahan 
membuat permisalahan dan membuat model matematika; (3) yang dilakukan 
siswa yaitu tahap keterampilan proses dalam menyelesaikan model matematika 
(process skill) sebanyak 27,17%; dan (4) yang dilakukan siswa yaitu tahap 
penentuan jawaban akhir (encoding) sebanyak 32,32%, kesalahan yang dilakukan 
meliputi kesalahan menentukan jawaban akhir, menuliskan kesimpulan dan 
satuan. Berdasarkan basil wawancara, faktor penyebab kesalahan yang dilkaukan 
siswa adalah karena tidak memahami soal sebingga tidak mampu menerjemahkan 
kalimat soal ke dalam kalimat matematika; lemab tentang konsep variabel, metode 
ei1mmasi dan substitusi; lemah dalam menentukan basil perhitungan; dan kurang 
1aunan mengerjakan soal-soal berbentuk cerita yang bervariasi. 

Kata Kunci: Analisis Kesalahan, Soal Cerita, Sistem Sersamaan Linear Dua 
Variabel 
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ABSTRACT 

ERROR ANALYSIS IN SOLVING WORD PROBLEM ABOUT TWO 
VARIABLES LINEAR EQUATION SYSTEM ON STUDENT GRADE VIII 

OF SMP NEGERI 1 ORONG TELU 

Abdul Malik 
malik _ almusuki86@matematikanusantara.id 

Graduate Study Program 
Universitas Terbuka 

This study aimed to determine the type, place and causal factor of errors made by 
students frequently in solving word problem about two variables linear equation 
system. This research is conducted in class VIII of SMP Negeri 1 Orang Telu, 
involving 30 students. Data of students' error are gathered through written test. 
Students' wrong answers are then identified based on types and place of the 
errors. Moreover, six students are chosen as respondents to be interviewed The 
approach being used is qualitative, while the research type is descriptive. The 
Data analysis is carried out by data reduction, data display and conclusion. 
The result shows that none of the students able to get right answers for all of the 
questions. Based on data analysis result, Types of errors students frequently made 
are (I) error in constructing concept of 43, 79%; (2) error in building the 
principles of 40,28%, and (3) error in operation of 15, 93%. place of errors are 
classified into four categories, namely (I) in comprehending questions 
(comprehension errors) of 22,01%, especially in writing what is known and 
questioned; (2) in transforming questions or creating mathematical model 
(transformation errors) of 18,50%, particularly in constructing example and 
mathematical model; (3) in processing mathematical model (processing skills 
errors) of 27,17%; (4) In deciding final answer (encoding errors) of 32,32%, 
particularly in deciding final answer, writing conclusion and unit. Furthermore, 
factors causing students' error are lack of questions understanding, that is 
students unable to transform the question into mathematical form; lack of 
variables concept, elimination and substitution methods; and lack of exercise in 
answering varieties of word problem. 

Keywords: errors analysis, word problem, two variables linear equation system 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitiam 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jenis, letak dan penyebab 

terjadinya kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita sistem persamaan linear 

dua variabel (SPLDV) pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Orong Telu, 

Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada Tahun 2015/2016. 

Waktu penelitian ini dilakukan siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Orong Telu 

berjumlah 56 orang siswa tersebar pada 2 Rombongan belajar. Penelitian 

dilakukan terhadap satu kelas, yaitu kelas VIIIA yang terdiri 30 siswa. Data 

yang diperoleh dari penelitian ini berupa data kuantitatif dari hasil tes dan 

data kualitatif dari hasil wawancara yang selanjutnya dianalisis untuk 

mendapatkan deskripsi jenis, letak dan faktor penyebab terjadinya kesalahan 

yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal cerita sistem persamaan 

linear dua variabel (SPLDV). 

Sehubungan dengan pertanyaan penelitian yang dikemukakan 

sebelumnya maka untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan 

pembahasan dalam bentuk paparan dan analisis jenis, dan letak kesalahan 

jawaban setiap siswa yang dlijadikan subyek penelitian. Adapun kriteria yang 

digunakan untuk menentukan jenis dan letak kesalahan jawaban siswa pada 

setiap butir soal sesuai dengan yang telah dikemukakan pada bab II. Adapun 

hasil tes untuk masing-masing siswa dapat dilihat pada lampiran 6. 
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B. Hasil Penelitian 

Setelah siswa mengerjakan soal tes yang diberikan, maka kegiatan 

selanjutnya adalah menganalisis jawaban tersebut. Dalam penelitian ini yang 

dianalisis adalah jawaban siswa yang salah. Analisis dilakukan terhadap tiga 

aspek, yaitu jenis, letak dan penyebab kesalahan. Siswa yang melakukan 

kesalahan bervariasi akan diwawancarai dengan tujuan agar memperoleh 

informasi tentang faktor penyebab siswa melakukan kesalahan. Adapun 

deskripsi hasil analisis untuk masing-masing aspek sebagai berikut: 

1. Analisis Jenis Kesalahan Siswa 

Jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita sistem 

persamaaan linear dua variabel dintinjau dari obyek kajian matematika. 

Dalam penelitian ini ditinjau dari konsep, prinsip dan operasi. 

Berdasarkan hasil analisis jawaban siswa, jika ditinjau dari jenis 

kesalahan maka pada soal nomor 1 terdapat sebanyak 25 siswa yang 

menjawab salah dan selbanyak 5 siswa yang menjawab benar. Pada soal 

nomor 2, sebanyak 30 orang siswa yang menjawab salah. 

Pada soal nomor 3, sebanyak 28 orang siswa yang menjawab 

salah dan 2 siswa yang menjawab benar. Pada soal nomor 4, sebanyak 30 

siswa yang menjawab salah. Pada Pada soal nomor 5 sebanyak 26 orang 

siswa yang menjawab salah dan 4 siswa yang menjawab benar. Adapun 

perincian tentang jenis kesalahan dalam tiap langkah yang dilakukan 

siswa pada setiap butir soal dapat dilihat pada Tabel 4.1: 
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Tabel 4.1 
ff "b . . . k lah d . 1stn us1 Jerus esa an s1swa pa a tiap nomor 

Soal 1 Soal2 Soal3 Soal4 Soal5 
No 

K p 0 K p 0 K p 0 K p 0 K p 0 
Jumlah 

1 _J _J -J -J -J -J _J -J -J -J -J _J -J -J -J 15* v v v v 

2 -J -J -J -J -J -J -J -J -J -J -J -J -J -J -J 15* 

3 -J -J -J -J I -J -J -J -J -J -Y 11 - - 'I - -
--- --- ·-- -- - - ---- ---- -- -- -----

4 -Y -Y - -Y -Y - -Y -J - -Y -Y -Y -Y -Y - 11 

5 -Y -J - " " - " - - - - - - " - 8 

6 -J ,/ - ,/ ,1 - ,/ -.J - ,/ -.J -Y -Y -Y - 11 ' ' ' 
7 -Y " - -.J -.J - -Y -.J -Y -Y -Y -Y -Y -Y - 12 

8 -.J -Y -Y ,j -Y - -Y ,/ - -Y " -Y -Y -Y - 12 

9 -Y ,j - -.J -Y - -Y -Y - -Y -Y -Y - -Y - 10 

10 -.J '1 '1 '1 '1 '1 '1 '1 -.J '1 '1 '1 " -.J - 14* 

11 - - - - -Y - - - - - - - - - - 3 

12 - - - " " - " " -Y - - - - -Y - 8 

13 " " - - -.J -Y -.J -.J - -Y -.J - -.J " - 6 

14 -Y " -Y -Y -Y - -Y -Y -Y -Y -Y -Y -Y -Y -Y 14 

15 -.J " -.J " -Y - -Y -Y -Y -Y -Y -Y -Y -Y - 13 

16 -Y " - - " " " -Y - -Y -Y - -Y -Y - 10* 

17 -Y - - - -Y " - -Y - -Y - - - -Y - 6 

18 -Y -Y - -Y - -Y " " - -Y -.J - " -Y - 10 

19 I I I 
-Y 

I I 
-Y -Y -Y -Y 10 'I 'I - 'I - 'I 'I - - -

20 -Y " - " " - " -Y - " -Y -Y -Y -Y - 11 

21 -Y " -Y -Y -Y " -Y " - -Y -Y -Y -Y -Y -Y 14* 

22 " - - " -Y - -Y -Y -Y -Y -Y -Y -Y -Y " 12* 

23 - - - - " - -Y " - -Y -Y - - -Y - 6 

24 -Y " - - -Y - -J 
_, 

-Y -Y - - -Y -J - 9 ~ 

25 - - - -Y - " - - - -Y " - - - - 4 

26 -Y " - -Y -Y - -Y " - -Y -Y - " -Y - 10 

27 -Y ,j - -Y " - -Y " -Y -Y " - - - - 8 

28 -J -J - " " - -Y -Y - -Y -J -J " -J - 11 

29 -J ,j - ,j -J - ,j ,j - ,j -J - ,j " - 10 

30 - - - " - " ,j ,j - - - - - - - 6 

Keterangan : 

K : Kesalahan Konsep 

P : Kesalahan Prinsip 

0 : Kesalahan Operasi 

-~ : Siswa yang melakukan kesalahan 
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: Siswa yang tidak melakukan kesalahan 

Berdasarkan T abel 4 .1 di atas, terlihat bahwa masih banyak siswa 

yang melakukan kesalahan. Namun, jenis kesalahan untuk masing-

masing siswa berbe<la untuk setiap butir soalnya. A<lapun perincian 

tentang banyaknya kesalahan dalam tiap langkah yang dilakukan siswa 

pada setiap butir soal selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.2: 

Tabel 4.2 
Banyaknya kesalahan yang dilakukan siswa dalam tiap butir soal 

bd k. "k lh er asar an Jems esa a an 

Jen is Nomor Butir Soal Total 
Prosentase 

Kesalahan Kesalahan 
Kesalahan 

1 2 3 4 5 o/o 

Kl 13 22 23 21 15 94 22.01 

K 
K2 15 5 4 12 8 44 10.30 
K3 3 10 9 8 5 35 8.20 
K4 3 3 2 4 2 14 3.28 
Pl 8 6 5 4 3 26 6.09 

p P2 26 30 26 27 27 136 31.85 
P3 2 2 0 3 3 10 2.34 

0 
01 8 10 14 15 12 59 13.82 
02 1 2 2 3 1 9 2.11 

JUMLAH 79 90 85 97 76 427 . 100 

Keterangan : 

K Kesalahan Konsep 

Kl Salah menuliskan yang diketalmi dan ditanyakan dalan1 soal 

K2 Salah membuat permisalan dari soal 

K3 Salah membuat model matematika dari soal 

K4 Salah dalam memilih rumus/metode untuk menyelesaikan soal 

P Kesalahan Prinsip 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 

43017.pdf



UNIVERSITAS TERBUKA 51 

P 1 Sal ah dalam menggunakan aturan-aturan yang ada pada metode 

eliminasi dan subtitusi 

P2 Salah dalam menentukan jawaban akhir soal dan penarikan 

kesimpulan. 

P3 Salah menentukan satuan dari objek yang dalam soal 

0 Kesalahan Operasi 

01 Salah dalam menggunakan operasi penjumlahan, pengurangan, 

perkalian dan pembagian 

02 Menyingkat langkah penyelesaian 

Adapun rincian jenis kesalahan yang dilakukan siswa untuk setiap 

butir soal sebagai berikut : 

a. Butir soal nomor 1 

Rani membeli 2 kg jeruk dan 3 kg mangga seharga Rp44.000,00, 

sedangkan Rina membeli 5 kg jeruk dan 4 kg mangga seharga 

Rp82.000,00. Jika Rini membeli jeruk dan mangga masing-masing 1 

kg dan 2 kg, maka tentukan harga yang harus dibayar Rini. 

Alternatif Penyelesaian : 

Diketahui: 

Rani membeli 2 kg jeruk dan 3 kg mangga seharga Rp44.000,00 

Rina membeli 5 kgjeruk dan 4 kg mangga seharga Rp82.000,00 

Ditanya: 

Harga yang dibayar Rini jika membeli 1 kg jeruk 

dan 2 kg mangga? 
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Jawab: 

Misal x = harga 1 kg jeruk 

y = harga 1 kg mangga 

Model Matematikanya : 

2x + 3y = 44.000 ... (1) 

Sx + 4y = 82.000 ... (2) 

Eliminasi x dari persamaan (1) dan (2). 

2x + 3y = 44.000 x 5 1 Ox+ l Sy = 220.000 

5x + 4y = 82.000 x 2 lOx + Sy= 164.000 -

7y= 56.000 

56.000 
y= 

7 

y= 8.000 

Substitusikany = 8.000 ke dalam persamaan (1), diperoleh: 

2x + 3y = 44.000 

2x + 3(8.000) = 44.000 

2x + 24.000 = 44.000 

2x = 44.000 - 24.000 

2x = 20.000 

x = 10.000 

Diperoleh x = 10.000 dan y = 8.000. 

Harga 1 kilogram jeruk dan 2 kilogram mangga 

=x+2y 

= 10.000 + 2(8.000) 

= 26.000 

52 
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Jadi, untuk membeli 1 kg jeruk dan 2 kg mangga Rini membayar 

sebesar Rp26.000,00 

Banyaknya kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal nomor 1 

berdasarkan jenis kesalahan dalam tiap langkah disajikan dalam Tabel 

4.3 berikut: 

Tabel 4.3 
. '6 Jenis kesalahan yana dilakukan siswa pada nomor 1 

Jenis Kesalahan Total Kesalahan 
Prosentase Kesalahan 

% 
Kl 13 16.46 

K 
K2 15 18.99 
K3 3 3.80 
K4 3 3.80 
Pl 8 10.13 

p P2 26 32.91 
P3 2 2.53 

0 
01 8 10.13 
02 1 1.27 

JUMLAH 79 100 

Berdasarkan Tabel 4.3, jenis kesalahan yang paling banyak adalah 

kesalahan prinsip yaitu 45,57%. Indikator kesalahan prinsip yang paling 

banyak dilakukan adalah salah dalam menentukan jawaban akhir soal 

dan penarikan kesimpulan sebesar 32,91 %. Selanjutnya kesalahan 

konsep 43.04%. Kesalahan konsep terbesar adalah kesalahan <lalam 

membuat permisalan yaitu 18, 99%.. Sedangkan kesalahan operasi 

sebesar 11,39 dengan indkator kesalahan yang paling banyak dilakukan 

adalah kesalal1an dalan1 menggunakan operasi penjumla11, pengurangan, 

perkalian atau pembagian sebesar 10, 13%. 

b. Butir soal nomor 2 

Selisih umur ayah dan anaknya sekarang 26 tahun. Lima tahun yang 
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lalu jumlah umur mereka adalah 34 tahun. Tentukanlah umur ayah 

dan anaknya dua tahun yang akan datang! 

Alternatif Penyelesaian : 

Diketahui: 

Selisih umur ayah dan anaknya adalah 26 tahun 

Jumlah umur ayah dan anaknya lima tahun yang lalu 34 tahun 

Ditanya: 

Umur ayah dan anaknya 2 tahun yang akan datang? 

Jawab: 

Misal: 

Umur Ayah sekarang = x tahun 

Umur anak sekarang = y tahun 

Model Matematika: 

x -y = 26 .... (1) 

(x - 5) + (y - 5) = 34 

H X + Y = 44 ... (2) 

Dengan metode eliminasi dan substitusi: 

Eliminasi y pada persamaan (1) dan (2) 

x -y = 26 

x+y = 44 + 

2x = 70 

70 
x=-

2 

x = 35 

Subtitusikan x = 35 ke pers. (1) 
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x -y = 26 

y = 35 - 26 

y=9 

Umur ayah 2 tahun yang akan datang = x + 2 

= 35 + 2 = 37tahun 

Umur anak 2 tahun yang akan datang = y + 2 

= 9 + 2 = 11 tahun 

Jadi, umur ayah dan anaknya 2 tahun yang akan datang masing-

masing 3 7 tahun dan 11 tahun. 

Banyaknya kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal nomor 2 

berdasarkan jenis kesalahan dalam tiap langkah disajikan dalam Tabel 

4.4 berikut: 

J . k lah ems esa 

Jenis Kesalahan 

Kl 

K 
K2 
K3 
K4 
Pl 

p P2 
P3 

0 
01 
02 

JUMLAH 

an yang 
Tabel 4.4 
d"lakuk d 1 an s1swa pa a nomor _ 

Total Kesalahan 
Prosentase Kesalahan 

% 
22 24.44 
5 5.56 
10 11.11 
3 3.33 
6 6.67 
30 33.33 
2 2.22 
10 11.11 

2 2.22 
90 100 

Berdasarkan Tabel 4.4, jenis kesalahan yang paling banyak adalah 

kesalahan konsep yaitu sebesar 44.44%. Indikator kesalahan konsep 

yang paling banyak dilakaukan adalah salah menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan yaitu sebesar 24,44%. Jenis kesalahan prinsip 

sebesar 42,22% dengan inkator yang paling banyak dilakukan adalah 
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kesalahan dalarn menuliskan jawaban akhir dan penarikan sebesar 

33,33%. Sedangkan kesalahan operasi yang paling banyak adalah 

kesalahan dalarn menggunakan operasi penjumlah, pengurangan, 

perkalian atau pembagian sebesar 11, 11 %. 

c. Butir soal nomor 3 

Selisih dua bilangan adalah 10. Bilangan pertarna dikalikan dua 

hasilnya adalah tiga kurangnya dari bilangan yang kedua. T entukanlah 

jumlah kedua bilangan tersebut! 

Alternatif Penyelesaian : 

Diketahui: 

Selisih dua bilangan adalah 10 

Jika bilangan pertama dikalikan dua hasilnya adalah tiga 

kurangnya dari bilangan yang kedua 

Ditanya: 

Jumlah kedua bilangan itu ? 

Jawab: 

Misal: 

Bilangan I : a 

Bilangan II : b 

Model Matematika adalah: 

a - b = 10 ... (1) 

2a = b- 3 

H 2a - b = - 3 ... (2) 

Dengan metode eliminasi dan substitusi: 
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Eliminasi a pada persamaan (1) dan (2) 

a - b = 10 

2a - b = - 3 -

-a= 13 

a=-13 

Substitusi nilai a ke persamaan (1) 

a- b = 10 

-13-b = 10 

b=-13-10 

b=-23 

Sehingga diperoleh : 

a+b=-13 +(-23)=-36 

Jadi, jumlah kedua bilangan itu adalah -36 

Banyaknya kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal nomor 3 

berdasarkan jenis kesalahan dalam tiap langkah disajikan dalam Tabel 

4. 5 berikut: 

J . k lah ems esa 
Tabel 4.5 
d"lakuk d an yang 1 an s1swa pa a nomor 3 

Jenis Kesalahan Total Kesalahan Prosentase Kesaiahan % 

Kl 23 27.06 

K K2 4 4.71 
K3 9 10.59 
K4 ') 2.35 .... 

--·-·~-· 

Pl 5 5.88 
p P2 26 30.59 

P3 0 0.00 

0 
01 14 16.47 

02 2 2.35 

JU ML AH 85 100.00 
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Berdasarkan Tabel 4.5, jenis kesalahan yang dilakukan siswa 

adalah kesalahan konsep sebesar 44.71 %. selanjutunya kesalahan 

prinsip sebesar 36,47%. Sedangkan kesalahan operasi sebesar 18,82%. 

Indikator kesalahan konsep yang paling banyak dilakukan adalah 

kesalahan dalam menuliskan yang diketahui dan yang ditanyakan 

sebesar 27,06%. Kesalahan prinsip yang paling banyak dilakukan 

adalah kesalahan dalam dalam menentukan nilai akhir/penarikan 

kesimpulan sebesar 30,59%. Sedangkan kesalahan operasi yang paling 

banyak adalah kesalahan dalam menggunakan operasi penjumlah, 

pengurangan, perkalian atau pembagian yaitu sebesar 16,47%. 

d. Butir soal nomor 4 

Di dalam dompet Anto terdapat 25 lembar uang yang terdiri dari 

lembaran uang lima ribuan dan sepuluh ribuan. Besamya uang dalam 

dompet Anto adalah Rp200.000,00. Tentukan banyak masing-masing 

lembaran uang lima ribuan dan sepuluh ribuan! 

Penyelesaian : 

Diketahui: 

Banyak lembar uang dalam dompet Anto adalah 25 lembar yang 

terdiri atas uang lima ribuan dan sepuluh ribuan. 

Besar uang dalam dompet Anto adalah Rp 200.000,00 

Ditanya: 

Tentukan banyak masing-masing lembaran uang lima ribuan dan 

sepuluh ribuan? 
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Jawab: 

Misal: 

p = banyak lembaran uang sepuluh ribuan 

q = banyak lembaran uang lima ribuan 

Model Matematika 

p + q = 25 ... (1) 

10.000 p + 5000 q = 200.000 

H 2p + q = 40 ... (2) 

Dengan Metode Eliminasi dan substitusi: 

Eliminasi q pada persamaan (1) dan (2) 

p + q = 25 

2p + q = 40 -

- p = - 15 

p= 15 

Substitusi nilai p = 15 ke persamaan ( 1) 

p + q = 25 

15 + q = 25 

q = 25 -15 

q = 10 

59 

Jadi banyak lembaran uang sepuluh ribuan adalah 15 lembar dan 

banyak lembaran uang lima ribuan ada 10 lembar. 

Banyaknya kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal nomor 4 

berdasarkan jenis kesalahan dalam tiap langkah disajikan dalam Tabel 

4.6 berikut: 
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J . k lah ems esa 

Jenis Kesalaban 

Kl 

K 
K2 
K3 
K4 
Pl 

p P2 
P3 

0 
01 
02 

JUMLAH 

an yang 
Tabel 4.6 
d·1 k k d i a u an s1swa pa a nomor 4 

Total Kesalahan Prosentase Kesalahan 
O/o 

21 21.65 
12 12.37 
8 8.25 
4 4.12 
4 4.12 

27 27.84 
,., 

3.09 -' 
15 15.46 
,., 

3.09 -' 
97 100.00 

60 

Berdasarkan Tabel 4.6, jenis kesalahan yang paling banyak adalah 

kesalahan konsep yaitu sebesar 46,39%. Kesalahan konsep terbesar 

adalah salah menuliskan yang diketahui dan ditanyakan dalam soal 

sebesar 29,65%. Kesalahan prinsip yang paling banyak dilakukan 

adalah kesalahan dalam penentuan jawaban akhir/penruikan kesimpulru1 

sebesar 27 ,84%.. Sedangkan kesalahan operasi yang paling banyak 

adalah kesalahan dalam menggunakan operasi penjumlah, pengurangan, 

perkaliru1 atau pembagian sebesru· 15,46%. 

e. Butir soal nomor 5 

Suatu persegi panjang memiliki keliling 28 cm. Jika lebarnya kurang 2 

cm dari pru1jru1gnya, maka tentukru1 luas persegi panjang tersebut. 

Penyelesaian: 

Diketahui: 

Keli.ling persegi panjang adalah 28 cm. 

Lebarnya kurang 2 cm dari panjangnya. 
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Ditanya: 

Tentukan luas persegi panjang tersebut ? 

Jawab: 

Misal: 

p = panjang persegi panjang 

l = lebar persegi panjang 

Model Matematika : 

K=2(p+l) 

28 = 2p + 21 

14 = p + l 

14 ... (1) 

l=p-2 

Hp - [ = 2 ... (2) 

Dengan metode eliminasi dan substitusi 

Eliminasi l pada persamaan (1) dan (2) 

p + l = 14 

p-l= 2 + 
2p= 16 

p=8 

Substitusi nilai p = 8 ke persamaan ( 1) 

p + l = 14 

8+/=14 

l = 14 - 8 

l= 6 

Sehingga luas persegi panjang : 

61 
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L =px I 

=8x6 

= 48 

Jadi, Luas persegi panjang tersebut adalah 48 cm2 

Banyaknya kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal nomor 5 

berdasarkan jenis kesalahan dalam tiap langkah disajikan dalam Tabel 

4.7 berikut: 

Tabel 4.7 
Jenis kesalahan yang dilakukan siswa pada nomor 5 

Jenis Kesalaban Total Kesalaban Prosentase Kesalaban 
O/o 

Kl 15 19.74 

K 
K2 8 10.53 
K3 5 6.58 
K4 2 2.63 
Pl 3 3.95 

p P2 27 35.53 
P3 3 3.95 

0 
01 12 15.79 
02 1 1.32 

JUMLAH 76 100 
Berdasarkan tabel 4. 7, jenis kesalahan yang paling banyak adalah 

kesalahan prinsip sebesar 43,42%. Kesalahan prinsip yang paling 

banyak dilakukan adalah kesalahan dalam menentukan jawaban akhir 

soal dan penarikan kesimpulan sebesar 35,53%. Kesalahan konsep yang 

dilakukan siswa sebesar 39,47% dengan indikator adalah salah 

menuliskan yang diketahui dan ditanyakan dalam soal sebesar 19,74%. 

Sedangkan kesalahan operasi yang paling banyak adalah kesalahan 

dalam menggunakan operasi penjumlah, pengurangan, perkalian atau 

pembagian sebesar 15, 79%. 

Secara umum, dari kelima soal yang diteskan jenis kesalahan yang 
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dilakukan paling banyak adalah kesalaban konsep. Kesalahan konsep 

yang sering terjadi adalab siswa tidak menuliskan yang diketahui dan 

yang ditanyakan. Kesalaban konsep lainnya adalah kesalahan membuat 

permisalan dan menerjemahkan soal ke dalam bentuk matemetika. 

Selain kesalahan konsep, kesalahan lainnya yang juga banyak 

dilakukan adalah kesalahan prinsip. Kesalahan prinsip yang paling 

banyak adalah kesalaban dalam menggunakan aturan-aturan yang ada 

pada metode eliminasi atau substitusi dan kesalaban mentukan jawaban 

akhir sesuai permintaan soal. 

Jenis kesalahan yang terakhir adalah kesalahan operasi. Kesalahan 

operasi yang ditemukan adalah banyaknya siswa yang salab dalam 

menggunakan operas1 penjumlahan, pengurangan, pekalian dan 

pembagian terutama yang melibatkan bilangan negatif. 

2. Analisis Letak Kesalahan Siswa 

Analisis letak kesalahan s1swa ditinjau dan diadaptasi dari 

langkah analisis kesalaban Newman. Analisis ini didasarkan pada basil 

jawaban siswa dalam menyelesaikan soal cerita sistem persamaan linear 

dua variabel sebanyak 5 soal yang dilakukan dengan cara menganalisis 

jawaban soal untuk tiap butir tes. 

Berdasarkan basil tes siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Orang Telu, 

maka adapun perincian tentang letak kesalahan dalam tiap langkah yang 

dilakukan siswa pada setiap butir soal dapat dilibat pada Tabel 4.8 

berikut: 
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Tabel 4.8 
ff .b . 1 ak k lah d lStn USl .et . esa an s1swa pa a tiap nomor 

No Soal 1 Soal2 Soa13 Soal4 SoalS Jumlah 
c T p E c T p E c T p E c T p E c T p E 

1 -.J -.J -.J -.J -.J -.J -.J -.J -.J -.J -.J -.J -.J -.J -.J .,,; -.J -.J -.J -.J 20* 
2 -.J y -.J -.J -.J -.J y y -.J y -.J y y y y y y y y y 20* 
3 - -.J v v y .,,; y v y -.J -.J -.J -.J -.J -.J -.J -.J -.J -.J 18 
4 - y -.J -.J y -.J y y -.J - -.J -.J -.J -.J -.J -.J -.J -.J -.J y 18 
5 - - v' y -.J y - - - - - y -.J - - -.J y 8 
6 .,I -.) -.) .,I -j ..,1 ,1 ,1 -j -.J ,1 -.J - -.J ·i -J -J -.J -.J 18 
7 -.J -.J -.J -.J -.J y -.J -J -J -.J y -.J -.J y -J -.J - -J -J 18 
8 ..j y y ..j y y y y y y - ~· y y y y y y - y 18 
9 y y -.J -.J -.J -.J y y y -.J y -.J -J -J -J -J - - - -J 17 
10 -.J -.J - -.J -.J - -.J -.J -.J - -.J -.J -.J -.J -.J -.J -.J -.J -.J -.J 17* 
11 - - - - - " - - - - - - -.J " - - - y 4 

12 - - - -J - - " - - " " - -J " - - " " 8 
13 - " -.J - - " " - - " " - " " - - - " " 10 
14 " ..J -.J v y - -.J -.J -.J -.J -.J " -.J -.J -.J y y y " y 19 
15 -.J y y -.J -.J ..J ..J -.J -.J - ..J y -.J -J -J -.J -J - " -J 18 
16 -J -J ,1 " " " " -J y " y -J -J " " 15* 
17 - -.J - - " - " " -J - - y " - - " - - - " 9 
18 - y y y - - y y - y " y y y y v " v v 15 
19 -.J -.J -.J -.J -.J -.J -.J -.J - y -.J " ' ' " - - " 15 v " 
20 - v v -.J v -.J ' -.J v -.! - " -.! -.! -.! v - - -.! -.! 16 " 
21 - v v y - - y v v v v v v " - " v - v v 15* 
22 - y y y - v v v " v y " " " v " - v - " 16* 
23 - - - -.J - " - y - - y - - " v " - - " v 9 

24 -! v y y -.J v ..J ..J ..J ..J ..J ..J - ..J - ..J " ..J 16 
25 - - - v - -.J - v - - - - - " " " - - - - 6 
26 ..J y ·./ ..J - y v " - ..J ..J y " y " - - v " 15 
27 y y - v ..J v -.J v v v v v ..J ..J y -.J - - - - 15 
28 - -.J y v - y " " y - " " " y v y y y - ..J 16 

29 - y y y - v ..J y - y ' y y y -J v ' - " v 15 v 

30 - - - y - y - " v - - - y " - - - ..J 7 
Keterangan : 

C : Comprehension error (kesalahan memahami soal) 

T : Transformation error (kesalahan mentransformasikan soal) 

P : Process skills error (kesalahan kemampuan proses) 

E : Encoding error (kesalahan menuliskan basil akhir) 

'1 : siswa yang melakukan kesalal1an 
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: siswa yang tidak melakukan kesalahan 

* : Siswa yang diwawancarai 

Berdasarkan Tabel 4.8, pada soal nomor 1 terdapat sebanyak 27 

siswa yang menjawab salah dan sebanyak 3 siswa yang menjawab benar. 

Pada soal nomor 2, sebanyak 30 orang siswa yang menjawab salah. Pada 

soal nomor 3, sebanyak 27 orang siswa yang menjawab salah dan 3 siswa 

yang menjawab benar. Pada soal nomor 4, sebanyak 30 siswa yang 

menjawab salah. Pada Pada soal nomor 5 sebanyak 28 orang siswa yang 

menjawab salah dan 2 siswa yang menjawab benar. Adapun perincian 

tentang banyaknya kesalahan dalam tiap langkah yang dilakukan siswa 

pada setiap butir soal selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut: 

c 

T 

p 

E 

Tabel 4.9 
Banyaknya kesalahan yang dilakukan siswa dalam tiap butir soal 

berdasarkan letak kesalahan 

Letak Nomor Butir Soal Prosentase 

Kesalahan Jumlah Kesalahan 
1 2 3 4 5 % 

Cl-a 5 7 6 5 5 28 6.56 
Cl Cl-b 1 2 3 2 1 9 2.11 

Cl-c 1 3 3 2 1 10 2.34 
C2-a 3 7 7 8 6 31 7.26 

C2 C2-b 3 1 2 1 1 8 1.87 
C2-c 0 2 2 3 1 8 • 1.87 
Tl-a 1 1 2 2 6 12 2.81 

Tl Tl-b 11 4 2 7 1 25 5.85 
Tl-c 3 0 0 3 1 7 1.64 
T2-a 0 1 1 2 1 5 1.17 

T2 T2-b 3 5 8 5 4 25 5.85 
T2-c 0 4 0 1 0 5 1.17 

P1 6 1 1 3 3 14 3.28 
P2 8 17 16 16 6 63 14.75 
P3 8 5 7 8 11 39 9.13 
El 15 17 18 17 15 82 19.20 
E2 9 11 7 9 10 46 10.77 
E3 2 2 0 3 3 10 2.34 

JUMLAH 79 90 85 97 76 427 100 
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Keterangan : 

C Comprehension error (kesalahan memahami soal) 
C 1 kesalahan dalam menentukan apa yang diketahui dari soal 
C 1-a tidak menuliskan apa yang diketahui 
C 1-b salah menuliskan apa yang diketahui 
C 1-c tidak lengkap menuliskan apa yang diketahui 
C2 kesalahan dalam menentukan apa yang ditanyakan dari soal 
C2-a tidak menuliskan apa yang ditanyakan 
C2-b salah menuliskan apa yang ditanyakan 
C2-c tidak lengkap menuliskan apa yang ditanyakan 
T Transformation error (kesalahan mentransformasikan 

soal) 
T 1 kesalahan dalam membuat permisalan 
Tl-a tidak menuliskan permisalan yang dipakai dalam model 

matematika 
Tl-b salah dalam menuliskan permisalan yang dipakai dalam 

model matematika 
Tl-c tidak lengkap menuliskan permisalan yang dipakai dalam 

model matematika 
T2 kesalahan dalam membuat model matematika 
T2-a tidak membuat model matematika 
T2-b salah dalam membuat model matematika 
T2-c tidak lengkap menuliskan model matematika 
P Process skills error (kesalahan kemampuan proses) 
Pl tidak menyelesaikan model matematika 
P2 salah dalam menyelesaikan model matematika 
P3 tidak lengkap dalam menyelesaikan model matematika 
E Encoding error (kesalahan menuliskan basil akhir/ 

kesimpulan) 
E 1 Tidak menuliskan jawab akhir/ kesimpulan. 
E2 Salah dalam menuliskan jawab akhir/ kesimpulan. 
E3 Salah menulis satuan atau sifat objek yang ada pada jawab 

akhir soal ' 

Adapun rincian letak kesalahan siswa untuk setiap butir soal adalah 

sebagai berikut : 

a) Butir Soal Nomor 1 

Setelah jawaban dari 30 siswa dianalisis, dari 27 siswa yang 

melakukan kesalahan pada butir soal nomor 1 diperoleh letak 

kesalahan terbanyak pad a kesalahan menuliskan hasil 
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akhir/kesimpulan (encoding) dan kesalahan kemampuan proses 

(process skill). Banyaknya kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

nomor 1 berdasarkan letak kesalahan disajikan dalam Tabel 4.10 

berikut: 

B k k lah anya nya esa 

Letak Kesalahan 

Cl-a 
Cl Cl-b 

c Cl-c 
C2-a 

C2 C2-b 
C2-c 
Tl-a 

Tl Tl-b 

T 
Tl-c 
T2-a 

T2 T2-b 
T2-c 

Pl 
p P2 

P3 
El 

E E2 
E3 

nJMLAH 

Tabel 4.10 
d"lakuk an yang 1 d an s1swa pa a nomor 

Total Prosentase Kesalahan 
Kesalahan O/o 

5 6.33 
1 1.27 
1 1.27 
3 3.80 
3 3.80 
0 0.00 
1 1.27 

11 13.92 
3 3.80 
0 0.00 
3 3.80 
0 0.00 
6 7.59 
8 10.13 
8 10.13 
15 18.99 
9 11.39 
2 2.53 

79 100% 
Berdasarkan Tabel 4.10, letak kesalahan terbesar adalah kesalahan 

dalam menuliskan jawaban akhir/ kesimpulan (encoding error) yaitu, 

32,91 %. Indikator letak kesalahan yang paling banyak dilakukan 

adalah tidak menuliskan kesimpulan. Sedangkan letak kesala11an 

terkecil adalah kesalahan dalam memahami soal (Comprehension). 

b) Butir Soal Nomor 2 

Setelah jawaban dari 30 siswa dianalisis, Jari 30 siswa yang 

melakukan kesalahan diperoleh letak kesalahan terbanyak pada 
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kesalahan menuliskan hasil akhir/kesimpulan (encoding) dan 

kesalahan kemampuan proses (process skill). Banyaknya kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan soal nomor 2 berdasarkan letak kesalahan 

disajikan dalam Tabel 4.11 berikut: ini: 

B akn k lah any ya esa 

Letak Kesalaban 

Cl-a 
Cl Cl-b 

c Cl-c 
C2-a 

C2 C2-b 
C2-c 
Tl-a 

Tl Tl-b 

T 
Tl-c 
T2-a 

T2 T2-b 
T2-c 

Pl 
p P2 

P3 
El 

E E2 
E3 

JUMLAH 

Tabel 4.11 
d"lak k d an yang I u an s1swa pa a nomor 2 

Total Prosentase Kesalahan 
Kesalaban O/o 

7 7.78 
2 2.22 
3 3.33 
7 7.78 
1 1.11 
2 2.22 
1 1.11 
4 4.44 
0 0.00 
l 1.11 
5 5.56 
4 4.44 
1 1 

17 17 
6 5 
17 17 
11 11 
2 2 

90 100% 

Berdasarkan Tabel 4.11, letak kesalahan terbesar adalah kesalahan 

dalam menuliskan jawaban akhir/ kesimpulan (encoding error) yaitu, 

33,33%. Indikator letak kesalahan yang paling banyak dilakukan 

adalah salah dalam menyelesaikan model dan tidak menuliskan 

kesimpulan yaitu 18,89%. Sedangkan letak kesalahan terkecil adalah 

kesalahan dalam membuat model matematika dari soal (transformation 

error). 
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c) Butir Soal Nomor 3 

Setelah jawaban dari 30 siswa dianalisis, dari 27 siswa yang 

melakukan kesalahan diperoleh letak kesalahan terbanyak pada 

kesalahan menuliskan basil akhir/kesimpulan (encoding) dan 

kesalahan kemampuan proses (process skill). Banyaknya kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan soal nomor 3 berdasarkan letak kesalahan 

disajikan dalam Tabel 4.11 berikut: 

Tabel 4.11 
Banyaknya kesalahan yang dilakukan siswa pada nomor 3 

Letak Kesalaban 
Total Prosentase Kesalaban 

KesaJahan % 

Cl-a 6 7.06 
Cl Cl-b 3 3.53 

c Cl-c 3 3.53 
C2-a 7 8.24 

C2 C2-b 2 2.35 
C2-c 2 2.35 
Tl-a 2 2.35 

Tl Tl-b 2 2.35 

T 
Tl-c 0 0.00 
T2-a 1 1.18 

T2 T2-b 8 9.41 
T2-c 0 0.00 

Pl 1 1.18 
p P2 16 18.82 

P3 7 8.24 
El 18 21.18 

E E2 7 8.24 
E3 0 0.00 

JUMLAH 85 100% 
Berdasarkan Tabel 4 .12, letak kesalahan terbesar adalah kesalahan 

dalam menuliskan jawaban akhir/ kesimpulan (encoding error) yaitu, 

29,41 %. Indikator letak kesalahan yang paling banyak dilakukan 

adalah tidak menuliskan kesimpulan yaitu 21, 18%. Sedangkan letak 

kesalahan terkecil adalah kesalahan dalam membuat model matematika 
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dari soal (transformation error) yaitu 15,29%. 

d) Butir Soal Nomor 4 

Setelah jawaban dari 30 siswa dianalisis, dari 30 siswa yang 

melakukan kesalahan diperoleh letak kesalahan terbanyak pada 

kesalahan menuliskan hasil akhir/kesimpulan (encoding) dan 

kesalahan kemampuan proses (process skill). Banyaknya kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan soal nomor 4 berdasarkan letak kesalahan 

disajikan dalam Tabel 4.13 berikut: 

Tabel 4.13 
Banyaknya kesalahan yang dilakukan siswa pada nomor 4 

Letak Kesalahan 
Total Prosentase Kesalahan 

Kesalahan O/o 

Cl-a 5 5.15 

Cl Cl-b 2 2.06 

c Cl-c 2 2.06 

C2-a 8 8.25 

C2 C2-b 1 1.03 

C2-c 3 3.09 

Tl-a 2 2.06 

Tl Tl-b 7 7.22 

T 
Tl-c 3 3.09 

T2-a 2 2.06 

T2 T2-b 5 5.15 

T2-c 1 1.03 

Pl 3 3.09 
p P2 17 16.49 

P3 8 8.25 

El 17 17.53 

E E2 9 9.28 

E3 3 3.09 

JUMLAH 97 100% 
Berdasarkan Tabel 4.13, lctak kesalahan terbesar adalah 

kesalahan dalam menuliskan jawaban akhir/ kesimpulan (encoding 

error) yaitu, 29,90%. Indikator letak kesalahan yang paling banyak 
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dilakukan adalah salah dalam menyelesaikan model dan tidak 

menuliskan kesimpulan. Sedangkan letak kesalahan terkecil adalah 

kesalahan dalam transfonnasi soal (transformation error) yaitu 20,52%. 

e) Butir Soal Nomor 5 

Setelah jawaban dari 30 siswa dianalisis, dari 28 s1swa yang 

melakukan kesalahan diperoleh letak kesalahan terbanyak pada 

kesalahan menuliskan hasil akhir/kesimpulan (encoding) dan 

kesalahan kemampuan proses (process skill). Banyaknya kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan soal nomor 5 berdasarkan letak kesalahan 

disajikan dalam Tabel 4.14 berikut: 

c 

T 

p 

E 

B 
Tabel 4.14 

d"lakuk kn k I h any a tYa esa a an yang 1 

Letak Kesalahan 
Total 

Kesalahan 

Cl-a 5 
Cl Cl-b 1 

Cl-c 1 
C2-a 6 

C2 C2-b 1 
C2-c 1 
Tl-a 6 

Tl Tl-b 1 
Tl-c 1 
T2-a 1 

T2 T2-b 4 
T2-c 0 

Pl 3 
P2 6 
P3 10 
El 15 
E2 10 
E3 3 

JU ML AH 76 

d an s1swa pa a nomor 5 

Prosentase Kesalahan 
% 

6.58 
1.32 
1.32 
7.89 
1.32 
1.32 
7.89 
1.32 
1.32 
1.32 
5.26 
0.00 
3.95 
7.89 
14.47 
19.74 
13.16 
3.95 

100% 
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Berdasarkan Tabel 4.14, letak kesalahan terbesar adalah 

kesalahan dalam menuliskan jawaban akhir/ kesimpulan (encoding 

error) yaitu, 36,84%. lndikator letak kesalahan yang paling banyak 

dilakukan adalah tidak menuliskan kesimpulan yaitu 19,74%. 

Sedangkan letak kesalahan terkecil adalah kesalahan dalam Membuat 

model matematika dari soal (transformation error) yaitu 17, 11 %. 

Berdasarkan uraian di atas, dari 5 soal yang diujikan nampaknya 

semua kesalahan berdasarkan letak dilakukan oleh siswa tahap kesalahan 

meskipun kesalahan yang dilakukan oleh setiap siswa berbeda. Secara 

umum, letak kesalahan terbesar yang dilakukan adalah pada tahap 

encoding (penentuan kawaban akhir). Kesalahan pada tahap ini, dapat 

dilihat dari banyaknya siswa yang tidak menuliskan atau salah dalam 

menuliskan jawaban akhir dan kesimpulan serta tidak menuliskan satuan 

dari obyek yang ditanyakan. 

Pada tahap comprehension (pemahaman soal), terlihat bahwa 

kesalahan yang dilakukan adalah siswa tidak menuliskan atau salah 

dalam menuliskan yang diketahui dari permasalahan dalam soal. 

Disamping itu, siswa juga tidak menuliskan atau salah dalam menuliskan 

yang ditanyakan sesuai permintaan soal. 

Pada tahap transformasi, tampak bahwa kesalahan yang banyak 

dilakukan adalah kesalahan dalam menerjemahkan soal kedalam bentuk 

matematika yang terdiri dari kesalahan membuat permisalan dan model 

matematika. Kesalahan pada tahap transformasi, berpengaruh terhadap 

tahap berikutnya, yaitu tahap menyelesaikan model (process skill). Jika 
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model matematika salah maka penyelesaian model matematika sampai 

kepada penentuan jawaban akhir pun akan salah. Kesalahan dalam 

menyelesaikan model, menyebabkan kesalahan dalam menentukan 

jawaban akhir (encoding). 

3. Analisi Faktor Penyebab Kesalahan Siswa 

Setelah menganalisis jenis dan letak kesalahan siswa, selanjutnya 

menentukan penyebab kesalahan yang dilakukan yaitu dengan 

menganalisis jawaban siswa yang salah dengan cara memadukan hasil 

kerja siswa dengan basil wawancara. Dari 30 siswa yang mengikuti tes 

dipilih masing-masing 2 siswa yang memperoleb skor terendah pada 

masing-masing tingkat kemampuan baik yang kemampuan tinggi (KT), 

kemampuan sedang (KS) dan Kemampuan rendah (KR) sebagai subyek 

penelitian (responden). Selain itu, penentuffi! Subyek penelitian 

berdasarkan kosultasi dengan guru mata pelajaran dengan 

mempertimbangkan kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapat. 

Adapun uraian basil analisis dan wawancara untuk setiap subjek 

penelitian pada setiap butir soal adalah sebagai berikut: 

a) Deskripsi dan analisis untuk subyek penelitian Pertama (SP-1) 

Dari 5 soal yang diberikan pada saat tes, siswa tersebut 

melakukan kesalahan dalam menjawab nomor 1, 2, 3, 4 dan 5. 

(1) Soal nomor 1 

Adapun jawaban yang diberikan SP-1 pada waktu tes dan 

cuplikan wawancara sebagai berikut: 
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Gambar 4.1. Jawaban SP-1nomor1 

Berdasarkan jawaban siswa di atas, tampak bahwa siswa kurang 

lengkap salah dalam menuliskan permisalan, salah dalam 

menyelesaikan model matematika, salah dalam menggunakan operasi 

penjumlahan dan pengurangan serta salah dalam menuliskan basil 

akhir/ kesimpulan. 

Cuplikan wawancara: 

p Coba baca kembali soal nomor 1 ! 
SP-1 (membaca soal) 
p Apa yang diketahui dari soal? 
SP-1 Harga 2 kilogram jeruk dan 3 kilogram mangga 

Rp.44.000,00. 
Harga 5 kilogram jeruk dan 4 kilogram mangga 
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p 
SP-1 

Rp.82.000,00 
Apa yang ditanyakan dari soal tersebut? 
Harga yang dibayar Rini 

75 

p 
SP-1 

Cu.ma begitu saja? Rini beli berapa kgjeruk dan mangga? 
Harga yang dibayar Rini jika beli l kilogram jeruk dan 2 
kilogram mangga. 

p 

SP-1 
p 

SP-1 
p 
SP-1 .. 
p 

SP-1 
p 

SP-1 

p 

SP-1 

p 

SP-1 
p 

Apakah hal-hal yang diketahui sudah cukup untuk 
menjawab pertanyaan tersebut? 
Sudah cukup pllk. 
Coba kamu membuat permisalan dari yang diketahui pada 
soal tersebut! 
misalkan x = harga jeruk dan y = harga mangga 
Barga berapajeruk dan mangga? 
Masing-masing satu kilogram pak 
Coba lihat jawaban yang kemarin! 
Kenapa tidak ada untuk satu kilogram? 
Iya pak, saya buru-buru, tapi maksudnya sama. 
Bagaimana model matematika dari yang diketahui pada 
soal tersebut? 
2x + 3y = 44.000 
5x+ 4y = 82.000 
Dapatkah kamu menjelaskan metode apa yang digunakan 
untuk menyelesaikan soal tersebut? 

. Dari persamaan (1) dan (2) diliminasi y, trus setelah 
ketemu nilai y disubstitusikan pak. 
Ok. Terns apakah semua langkah pengerjaan yang kamu 
lakukan sudah benar? 
Menurut saya sudah pak. 
Itu, menurut kamu. 
Coba periksa kembali jawaban kamu! 
dari mana 2x = 44.000 + 24.000? 

SP-1 0 iya pak, salah seharusnya kurang pak. 
P Kenapa bisa salah? 
SP-1 Saya keliru pak, saya kurang teliti. 
P Berarti jawaban akhirnya salah ya? 
SP-1 Iya pak. Tapi saya bisa perbaiki pak. 
P Ok. Nanti dikerjakan ulang. Kita lanjut dulu, kalau yang 

ditanyakan seperti itu, menurut kamu kesimpulannya apa? 
SP-1 Harga yang dibayar Rini jika beli l kg jeruk dan 2 kg 

manggapak 
P Coba periksa kesimpulan kamu kemarin! Bapak lihat 

masih salah. 
SP-1 Iya pak, karena saya salah ngitung nilai x. 
P Satuan apa yang kamu gunakan untuk harga tersebut? 
SP-1 Rupiah pak. 
P Apakah kamu sudah mengerti kesalahan kamu 

mengerjakan soal tersebut? 
SP-1 Sudah pak. 

Tugas Akhir Program Magister (T APM) 

43017.pdf



UNIVERSITAS TERBUKA 76 

P Jika kamu diminta mengerjakan soal serupa lagi apakah 
kamu bisa menjawab dengan benar? 

SP-1 Bisa pak. 
P Kalau kamu bisa mengerjakan lagi dengan benar, berarti 

yang kemarin itu adalah kecerobohan. 
SP-1 Saya pak. 

Dengan membandingkan basil pekerjaan s1swa dengan basil 

wawancara, maka diperoleh letak dan faktor kesalahan yang dilakukan 

oleh SP-1 disajikan pada tabel sebagai berikut: 

(a) Analisis Jenis Kesalahan SP-1 pada soal nomor 1 

Tabel 4.15 
An 1 · . J . K alah SP I d al 1 a lSlS ems es an - pa a so nomor 

Jenis 
lndikator Penyebab 

Kesalahan 
Konsep Salah dalam menuliskan Siswa buru-buru 

permisalan dalam menjawab 
Prinsip Salah dalam menentukan Kesalahan dalam 

jawaban akhir dan menggunakan operasi 
penarikan kesimpulan menyebakan jawaban 
matematika akhir/ kesimpulanya 

salah 
Operasi Salah dalam Siswa kurang teliti 

menggunakan operasi dalam menggunakan 
penjumlahan dan operas I penjumlahan 
pengurangan dan pengurangan 

(b) Analisis Letak Kesalahan SP-I pada soal nomor 1 

Tabel 4.16 
An 1 · . L tak K alah SP 1 d 1 a ISIS e es an - pa a soa nomor 1 

Letak 
Indikator Penyebab 

Kesalahan 
Transformation Salah dalam menuliskan Siswa buru-buru 

permisalan dalam menjawab 
Process skill Salah dalam Siswa kurang teliti 

menyelesaikan model dalam menggunakan 
matematika operasi penjumlahan 

dan pengurangan. 
Encoding Salah dalam menuliskan Karena salah dalam 

jawaban akhir/ mengerjakan 
kesimpulan sehingga 

kesimpulannya salah. 
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(2) Soal nomor 2 

Adapun jawaban yang diberikan SP-1 pada waktu tes dan cuplikan 

wawancara sebagai berikut: 

Gambar 4.2. Jawaban SP-1 nomor 2 

Berdasarkan jawaban siswa di atas, tampak bahwa siswa tidak 

menulis yang ditanyakan, kurang lengkap menyelesaikan model 

matematika, dan salah dalam menuliskan hasil akhir/ kesimpulan. 

Cuplikan wawancara: 

P Coba baca kembali soal nomor 2! 
SP-1 (membaca soal) 
P Apa yang diketahui dari soal? 
SP-1 Selisih umur ayah dan anaknya adalah 26 
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Jumlah umur ayah dan anaknya lima tahun yang lalu 34 
P Selanjutnya apa yang ditanyakan dari soal tersebut? 
SP-1 Umur mereka dua tahun yang akan datang? 
P Kenapa kemarin tidak ditulis? 
SP-1 Maaf pak, saya lupa karena buru-buru. 
P Apakah ha1-ha1 yang diketahui sudah cukup untuk 

menjawab pertanyaan tersebut? 
SP-1 Sudah cukup pak 
P Coba buat permisalan dari yang diketahui pada soal 

terse but? 
SP-1 Misal x = umur ayah dan y = umur anak 
P Bagaimana model matematika dari yang diketahui pada 

soal tersebut? 
SP-1 Yang pertama x - y = 26 

Kedua x - 5 + y - 5 = 44 dsehingga menjadi x + y = 44 
P Kenapa kurangi 5? 
SP-1 Karenajumlah umur lima tahun yang lalu 
P Bisa jelaskan metode apa yang digunakan untuk 

menyelesaikan soal tersebut? 
SP-1 Eliminasi terns substitusi. 
P Ok. Terns apakah semua langkah pengerjaan yang kamu 

lakukan sudah benar? 
SP-1 Sudah pak 
P Periksa lagi, menurut saya ada yang kurang. Kamu tahu 

tidak dimana kurangnya. 
SP-I Gak tabu pak. 
P Coba lihat kembali yang ditanyakan! Apakah hasil 

perhitungan yang kamu peroleh sudah mampu menjawab 
pertanyaan tersebut? 

SP-1 0 ya pak salah. yang diminta umur 2 tahun akan datang. 
Berarti tambah 2 ya pak. 

P Kenapa bisa salah? 
SP-1 Maaf pak, saya kurang teliti karena takut habis waktu. 
P KesimpuJan apa yang kamu peroleh dari proses pengerjaan 

soal yang sudah kamu lakukan? 
SP-1 Umur masing-masing ayah dan anaknya 
P Coba periksa kesimpulan kamu kemarin! Berarti salab ya? 
SP-1 Iya pak, karena tidak tambah dengan 2 masing-masing. 
P Satuan apa yang kamu gunakan untuk umur tersebut? 
SP-1 Tahun pak. 
P Apakah kamu sudah m~ng~rli kesalahan kamu 

mengerjakan soal tersebut? 
SP-I Sudah pak 
P Jika kamu diminta mengerjakan soal serupa lagi apakah 

kamu bisa menjawab dengan benar? 
SP-1 Bisa pak. 
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Dengan membandingkan basil pekerjaan s1swa dengan basil 

wawancara, maka diperoleh letak, jenis dan faktor kesalahan yang 

dilakukan oleh SP-1 disajikan pada tabel sebagai berikut: 

(a) Analisis Jenis Kesalahan SP-1 pada soal nomor 2 

Tabel 4.17 
Analisis Jenis Kesalahan ada SP-1 soal nomor 2 

Jenis 
Kesalahan 

Konsep 

Prinsip 

lndikator 

Salah menuliskan yang 
ditanyakan 

salah dalam 
menentukanjawaban 
akhir soal dan 
penarikan kesimpulan. 

Penyebab 

Siswa tidak menuliskan 
yang ditanyakan karena 
buru-buru sehingga 
lu a. 
Siswa tidak memahami 
pertanyaan dalam soal 
sehingga salah 
menentukanjawaban 
akhir 

(b) Analisis Letak Kesalahan SP-1 pada soal nomor 2 

Tabel 4.18 
An 1 · . L tak K alah SP 1 d I a ISIS e es an - pa a soa nomor 2 

Letak 
Indikator Penyebab 

Kesalahan 
Comprehension Tidak menuliskan yang Siswa tidak 

ditanyakan menuliskan yang 
ditanyakan karena 
buru-buru sehingga 
lupa. 

Process skill Tidak menyelesaikan Siswa kurang teliti, 

model matematika karena tidak 
menuliskan yang 
ditanyakan sehingga 
tidak menyelesaian 
modelsesuaidengan 
permintaan soal. 

Encoding Salah dalam Karena tidak selesai 

menuliskan jawaban mengerjakan sehingga 

akhir/ kesimpulan kesimpulannya salah. 
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(3) Soal nomor 3 

Adapun jawaban yang diberikan SP-1 pada waktu tes dan cuplikan 

wawancara sebagai berikut: 

Gambar 4.3. Jawaban SP-1nomor3 

Berdasarkan jawaban siswa di atas, tampak bahwa siswa tidak 

menuliskan yang diketahui dan yang ditanyakan, salah dalam 

menyelesaikan model, salah dalam menggunakan operasi penjumlahan 

dan pengurangan serta salah menuliskan jawaban akhir I kesimpulan. 

Cuplikan wawancara: 

P Coba baca kembali soal nomor 3 ! 
SP-1 (membaca soal) 
P Apa yang diketahui dari soal? 
SP-1 Selisih dua bilangan adalah 10 

Bilangan pertama kali 2 hasilnya sama dengan tiga 
kurangnya dari bilangan kedua 

P Kenapa kemarin tidak ditulis? 
SP-1 lya pak, saya langsungjawab takut habis waktu pak. 
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p 
SP-1 
p 
SP-1 
p 

SP-1 
p 

SP-1 
p 

SP-1 
p 

SP-1 
p 

SP-1 
p 

SP-1 
p 
SP-1 
p 
SP-1 

p 

SP-1 

p 

SP-5 
p 

SP-1 
p 

Apa yang ditanyakan dari soal tersebut? 
Jumlah kedua bilangan tersebut pak. 
Kemarinjuga tidak ditulis. Kenapa? 
Mau langsung biar cepat selesai. 
Apakah hal-hal yang diketahui sudah cukup untuk 
menjawab pertanyaan tersebut? 
cukup pak. 
Bisa buat permisalan dari yang diketahui pada soal 
terse but? 
Misalkan bilangan 1 = a dan bilangan 2 = b 
Bagaimana model matematika dari yang diketahui pada 
soal tersebut? 
a - b = 10, 2a = b - 3 diubah jadi 2a - b = -3 

Metode apa yang digunakan untuk menyelesaikan soal 
terse but? 
Eliminasi dan substitusi pak. 
Terus apakah semua langkah pengeIJaan yang kamu 
lakukan sudah benar? 
Sudah si pak. Tapi gak yakin 
Kenapa tidak: yakin? 
Selisihnya 10 masa' jumlahnyajuga 10. 
Periksa kembali jawaban kamu, adakah operasi yang salah. 
Iya pale, saya salah walctu pindah ruas. 
Kenapa bisa salah? 
Saya sempat bingung walctu pindah ruas pak karena banyak 
negatifnya. 
Coba lihat kembali yang ditanyakan! Apakah hasil 
perhitungan yang kamu peroleh sudah mampu menjawab 
pertanyaan tersebut? 
Sudah pak, karena ditanya jumlah kedua bilangan. Tapi 
jawaban saya kan salah pak. 
Apakah sebelumnya sering diberikan latihan mengerjakan 
soal cerita SPLDV? 
Jarang pak:. 
Apakah kamu sudah mengerti kesalahan kamu 
mengerjakan soal tersebut? 
Sudahpak. 
Jika kamu diminta mengerjakan soal serupa lagi apakah 
kamu bisa menjawab dengan benar? 

SP-1 Ya pak. 
Dengan membandingkan hasil pekerjaan siswa dengan hasil 

wawancara, maka diperoleh letak, jenis dan faktor kesalahan yang 

dilakukan oleh SP-1 disajikan pada tabel sebagai berikut: 

Berdasarkan jawaban siswa di atas, tampak bahwa siswa tidak 
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menuliskan yang diketahui dan yang ditanyakan, salah dalam 

menyelesaikan model, salah dalam menggunakan operasi penjumlahan 

dan pengurangan serta salah menuliskan jawaban akhir I kesimpulan 

(a) Analisis Jenis Kesalahan SP-1 pada soal nomor 3 

Tabel 4.19 
Analisis Jenis Kesalahan SP-1 ada soal nomor 3 

Jenis 
Kesalahan 

Konsep 

Prinsip 

Indikator 

Tidak menuliskan yang 
dketahui dan ditanyakan 

salah dalam menentukan 
jawaban akhir soal dan 
penarikan kesimpulan. 

Penyebab 

Siswa mau langsung 
jawab dan takut 
kehabisan waktu. 

Siswa tidak 
memahami pertanyaan 
dalam soal sehingga 
salah menentukan 
· awaban akhir 

Operasi Salah dalam Siswa bingung dengan 
menggunakan operasi operasi penjumlahan 
penjumlahan dan atau pengurangan 
pengurangan bilangan negatif. 

(b) Analisis Letak Kesalahan SP-1 pada soal nomor 3 

Tabel 4.20 
An r . Letak K alah SP 1 d a ISIS es an - pa a soa nomor 3 

Letak 
Indikator Penyebab 

Kesalahan 
Comprehension Tidak menuliskan Siswa mau langsung 

yang diketahui jawab takut habis 
waktu 

Tidak menuliskan Siswa mau langsung 
yang ditanyakan jawab takut habis 

waktu 
Transformation Salah membuat model Siswa tidak memahami 

matematika makna peryataan pada 
so al 

Process skill Salah dalam Siswa bingung dengan 
menyelesaikan model operasi penjumlahan 
matematika atau pengurangan 

bilangan negatif. 
Encoding Salah dalam Karena salah 

menuliskan jawaban menyelesaikan model 
akhir/ kesimpulan sehingga 

kesimpulannya salah. 
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(4) Soal nomor 4 

Adapun jawaban yang diberikan SP-1 pada waktu tes dan cuplikan 

wawancara sebagai berikut: 

Gambar 4.4. Jawaban SP-1 nomor 4 

Cuplikan wawancara: 

P Coba baca kembali soal nomor 4 ! 
SP-1 (membaca soal) 
P Apa yang diketahui dari soal tersebut? 
SP-1 Banyak lembaran uang lima ribu dan sepuluh ribu = 25 

I em bar 
Besar uang Anto Rp200.000,00 
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P Apa yang ditanyakan dari soal tersebut? 
SP-1 Banyak lembar masing-masing uang lima ribu dan sepuluh 

ribu 
P Apakah hal-hal yang diketahui sudah cukup untuk 

menjawab pertanyaan tersebut? 
SP-1 Iya pak, sudah cukup. 
P Cobat bagaimana permisalan dari masalah tersebut? 
SP-1 misalkan x = uang lima ribu dan y = uang sepuluh ribu. 
P Yang lima ribu dan sepuluh ribu itu banyak Jembarannya 

atau besar uangnya? 
SP-1 (mikir) 

Bcmyak lcmbamya pak. 
P Coba lihatjawaban yang kemarin! 

Kenapa tidak ada banyak lembarannya? 
SP-1 Saya buru-buru pak, tapi maksudnya sama pak 
P Sekarang, bagaimana model matematika dari yang 

diketahui pada soal tersebut? 
SP-1 x+y=25 

5.000x+ 10.000y = 200.000 diubahjadi 5 x + 10 y = 200 
P Dapatkah kamu menjelaskan metode apa yang digunakan 

untuk menyelesaikan soal tersebut? 
SP-1 Eliminasi terus substitusi pak. 
P Ok. Terus apakah semua langkah pengerjaan yang kamu 

lakukan sudah benar? 
SP-1 Salah 
P Salahnya dimana? 
SP-1 x + y = 5 masiing-masing kalikan 5 

Seharunya 5:x + 5y = 125 
P Kenapa bisa salah? 
SP-1 Saya kurang teliti pak. Lupa kali 5 semua. 
P Coba lihat kembali yang ditanyakan! Apakah basil 

perhitungan yang kamu peroleh sudah mampu menjawab 
pertanyaan tersebut? 

SP-1 Sudah pak, yang ditanya banyak masing-masing tapi saya 
salah hasilnya. 

P Kesimpulan apa yang seharusnya dari proses pengerjaan 
soal yang sudah kamu lakukan? 

SP-1 Banyak lembar uang lima ribu dan sepuluh ribu pak. 
P Apakah kamu sudah mengerti kesalahan kamu 

mengerjakan soal tersebut? 
SP-1 Sudah pak. 
P Jika kamu diminta mengerjakan soal serupa lagi apakah 

kamu bisa menjawab dengan benar? 
SP-1 Insya Allah jpak. 

Dengan membandingkan hasil pekerjaan siswa dengan hasil 
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wawancara, maka diperoleh letak dan faktor kesalahan yang dilakukan 

oleh SP-1 disajikan pada tabel sebagai berikut: 

(a) Analisis Jenis Kesalahan SP-1 pada soal nomor 4 

Tabel 4.21 
Analisis Jenis Kesalahan SP-1 pada soal nomor 4 

Jenis 
Indikator Penyebab 

Kesalahan 
Konsep Salah menuliskan Siswa tergesa-gesa 

pennisalan dalam menjawab 
sehingga tidak 
lengkap menuliskan 
pennisalan 

Prinsip salah dalam menentukan Siswa tidak 
j awaban akhir soal dan memahami pertanyaan 
penarikan kesimpulan. dalam soal sehingga 

salah menentukan 
jawaban akhir 

Operasi Salah dalam Siswa kurang teliti 
menggunakan operasi menggunakan operasi 
perkalian perkalian 

(b) Analisis Letak Kesalahan SP-1 pada soal nomor 4 

Tabel 4.22 
Analisis Letak Kesalahan SP-1 ada soal nomor 4 

Letak 
lndikator Penyebab 

Kesalahan 
Tranformation Salah menuliskan Siswa tidak paham 

pennisalaan bahwa yang dimaksud 
dalam pennisalan 
adalah har a 1 k 

Process skill Salah rnenyelesaikan Siswa kurang teliti 
model maternatika dalam men· awab soal 

Encoding Salah dalam Karena ada langkah 
rnenuliskan jawaban yang salah sehingga 
akhir/ kesimpulan hasil/kesirnpulannya 

salan 

(5) Soal nomor 5 

Adapun jawaban yang diberikan SP-1 pada waktu tes dan cuplikan 
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wawancara sebagai berikut: 

Gambar 4.5. Jawaban SP-1 nomor 5 

Cuplikan wawancara: 

P Coba baca kembali soal nomor 5 ! 
SP-1 (membaca soal) 
P Apa yang diketahui dari soal? 
SP-1 Keliling persegi panjang = 28 cm 

lebarnya kurang 2 cm dari panjangnya. 
P Kenapa kemarin tidak ditulis? 
SP-1 Saya lupa pak, karena buru-buru takut habis waktu 
P Selanjutnya apa yang ditanyakan dari soal tersebut? 
SP-1 Luas persegi panjang pak. 
P Kenapa tidak ditulis yang ditanyakan? 
SP-1 lya pak, lupa juga 
P Terns Apakah hal-hal yang diketahui sudah cukup untuk 

menjawab pertanyaan tersebut? 
SP-1 Sudah pak. 
P Apa permisalan yang kamu gunakan untuk menyelesaikan 

soal tersebut. 
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SP-1 Misalkan panjang = p dan lebar = 1 
P Bagaimana model matematika dari yang diketahui pada 

soal tersebut? 
SP-1 Keliling = 28 jadinya 2p + 21 = 28 

Terus yang kedua, 1=p-2 
P Kenapa kemarin K = p + 1 
SP-1 Saya lupa rumus keliling persegi panjang. 

87 

P Metode apa yang kamu gunakan untuk menyelesaiakan 
soal tersebut? 

SP-1 Eliminasi dan substitusi pak 
P Apakah semua langkah pengerjaan yang kamu lakukan 

sudah benar? 
SP-1 Salah pak karena model matematikanya salah. 
P Coba lihat kembali yang ditanyakan! Apakah basil 

perhitungan yang kamu peroleh sudah mampu menjawab 
pertanyaan tersebut? 

SP-1 Luas pak. Tapi jawaban saya salah 
P Apakah kamu sudah mengerti kesalahan kamu 

mengerjakan soal tersebut? 
SP-1 Sudah tahu sekarang pak. 
P Jika kamu diminta mengerjakan soal serupa lagi apakah 

kamu bisa menjawab dengan benar? 
SP-1 Bisa pak 

Dengan membandingkan basil pekerjaan s1swa dengan hasil 

wawancara, maka diperoleh letak, jenis dan faktor kesalahan yang 

dilakukan oleh SP-1 disajikan pada tabel sebagai berikut: 

(a) Analisis Jenis Kesalahan pada SP-1 soal nomor 5 

Tabel 4.23 
Analisis Jenis Kesalahan ada SP-1 soal nomor 5 

Jen is 
Indikator Penyebab 

Kesalahan 
Konsep Tidak menuliskan Siswa lupa 

diketahui dan yang menuliskan karena 
ditanyakan buru-buru takut 

kehabisan waktu 

Salah membuat model Siswa lupa rumus 
matematika keliling persegi 

panjang 
Prinsip salah dalam menentukan Karena model 

jawaban akhir soal dan matematika salah 
penarikan kesimpulan. sehingga hasilnya 

salah. 
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(b) Analisis Letak Kesalahan SP-1 pada soal nomor 5 

Tabel 4.24 
Analisis Letak Kesalahan SP-1 ada soal nomor 5 

Letak 
Indikator 

Kesalahan 
Comprehension Tidak menuliskan 

yang diketahui dan 
yang ditanyakan 

Transformation Salah membuat model 
matematika 

Process skill Salah dalam 
menyelesaikan model 
matematika 

Penyebab 

Siswa lupa 
menuliskan karena 
buru-buru takut 
kehabisan waktu 
Siswa lupa rumus 
keliling persegi 

matematika salah 
sehingga hasilnya 
salah. 

b) Deskripsi dan analisis data untuk subyek penelitian kedua (SP-2) 

88 

Dari 5 soal yang diberikan pada saat tes, siswa tersebut 

melakukan kesalahan dalam menjawab nomor 1, 2, 3, 4 dan 5. 

(1) Soal nomor 1 

Adapun jawaban yang diberikan SP-2 pada waktu tes dan 

cuplikan wawancara sebagai berikut: 

Gambar 4.6. Jawaban SP-2 nomor 1 
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Berdasarkan jawaban siswa di atas, tampak bahwa siswa salah 

dalam menuliskan permisalan, tidak menyelesaikan soal sesuai dengan 

pertanyaan, dan salah dalam menuliskan hasil akhir/ kesimpulan. 

Cuplikan wawancara: 

P Coba baca kembali soal nomor 1 ! 
SP-2 (membaca soal) 

P Apa yang diketahui dari soal? 
SP-2 Rani membeli 2 kilogram jeruk dan 3 kilogram mangga 

harganya Rp.44.000,00. 
Terus, Rina membeli 5 kilogram jeruk dan 4 kilogram 
mangga harganya Rp.82.000,00 

P Selanjutnya apa yang ditanyakan dari soal tersebut? 
SP-2 Harga yang .dibayar Rini pak. 

P Cuma begitu saja? 
SP-2 Oya pak, Harga yang dibayar Rini jika beli 1 kilogram 

jeruk dan 2 kilogram mangga. 
P Apakah hal-hal yang diketahui sudah cukup untuk 

menjawab pertanyaan tersebut7 

SP-2 Kayaknya sudah pak. 
P Kok kayaknya? 
SP-2 Iya pak, sudah cukup. 
P Dapatkah kamu membuat permisalan dari yang diketahui 

pada soal tersebut'l 

SP-2 Bisa pak, miisalnya x itu hargajeruk dan y = harga mangga 
P Harga berapajeruk dan mangga? 
SP-2 (mikir) satu kilogram pak 
P Coba lihat jawaban yang kemarin! 

Kenapa tidak ada untuk satu kilogram '1 

SP-2 Iya pak. Saya bingung buat permisalan pak. 
P Selanj utnya bagaimana model matematika dari yang 

diketahui pada soal tersebut? 
SP-2 2x + 3y = 44.000 

5x+ 4y = 82.000 
P Dapatkah kamu menjelaskan metode apa yang digunakan 

untuk menyelesaikan soal tersebut? 
SP-2 Dari persamaan (1) dan (2) diliminasi y, trus setelah 

ketemu nilai y disubstitusikan pak. 
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P Ok. Terus apakah semua langkah-langkah pengerjaan yang 
kamu lakukan sudah benar? 

SP-2 Kayaknya sudah pak. 
P Kok kayaknya. Hams yakin donk. 

Periksa kem bali jawaban kamu, adakah operasi atau proses 
perbitungan yang salah? 

SP-2 Yakin tidak ada pak. 
P Coba libat kembali yang ditanyakan! Apakah basil 

perhitungan yang kamu peroleb sudah mampu menjawab 
pertanyaan tersebut? 

SP-2 Iya pak, salah. Sebarusnya dicari barga I kilo jeruk dan 2 
kilo mangga. 

P Kenapa bisa. salah? 
SP-2 Maaf pak, saya lupa karena buru-buru mau cepat selesai. 
P Kesimpulan apa yang kamu peroleb dari proses pengerjaan 

soal yang sudah kamu lakukan? 
SP-2 Harga yang dibayar Rini jika beli 1 kgjeruk dan 2 kg 

manggapak 
P Coba periksa kesimpulan jawaban kamu kemarin! Bapak 

libat masib salah. 
SP-2 Iya pak, karena saya tidak mencari harga yang dibayar 

Rini. 
P Satuan apa yang kamu gunakan untuk harga tersebut? 
SP-2 Rupiah pak. 
P Apakah kamu sudah mengerti kesalahan kamu 

mengerjakan soal tersebut? 
SP-2 Iya pak, tidak selesai saya cari barga I kgjeruk tambah 2 

kgmangga 
P Jika kamu diminta mengerjakan soal serupa lagi apakah 

kamu bisa menjawab dengan benar? 
SP-2 Insya Allah bisa pak. 

Dengan membandingkan basil pekerjaan s1swa dengan basil 

wawancara, maka di_peroleb letak dan faktor kesalahan yang dilakukan 

oleb SP-2 disajikan pada tabel sebagai berikut: 

(a) Analisis Jenis Kesalahan SP-2 pada soal nomor I 
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Tabel 4.25 
Analisis Jenis Kesalahan SP-2 ada soal nomor 1 

Jenis 
Kesalahan 

Konsep 

Prinsip 

Iodikator 

Salah dalam menuliskan 
permisalan 

Salah dalam menentukan 
jawaban akhir dan 
penarikan kesimpulan 
matematika 

Penyebab 

Siswa mengira bahwa 
permisalan x = harga 
jeruk sama dengan x 
= harga 1 kg jeruk, 
dan permisalan y = 

harga jeruk sama 
dengan y = harga 1 kg 
·eruk. 
Siswa buru-buru ingin 
cepat menyelesaikan 
soal sampai lupa yang 
ditanyakan dalam soal 

(b) Analisis Letak Kesalahan SP-2 pada soal nomor 1 

Tabel 4.26 
An i · . L ak K lah SP 2 d a ISIS et esa an - pa a soa nomor 1 

Letak 
Indikator Penyebab 

Kesalahan 
Transformation Salah dalam Siswa mengira bahwa 

menuliskan permisalan permisalan x = harga 
jeruk sama dengan x = 
harga 1 kg jeruk, dan 
permisalan y = harga 
jeruk sama dengan y = 
harga 1 kg jeruk. 

Process skill Tidak lengkap dalam Siswa buru-buru ingin 
menyelesaikan model cepat menyelesaikan 
matematika soal sampai lupa yang 

ditanyakan dalam soal 
Encoding Salah dalam Karena tidak selesai 

menuliskan jawaban mengerjakan sehingga 
akhir/ kesimpulan kesimpulannya salah. 

(2) Soal nomor 2 

Adapun jawaban yang diberikan SP-2 pada waktu tes dan cuplikan 

wawancara sebagai berikut: 

Tugas Akhir Program Magister (T APM) 

43017.pdf



UNIVERSITAS TERBUKA 92 

Gambar 4.7. Jawaban SP-2 nomor 2 

Cuplikan wawancara: 

P Coba baca kembali soal nomor 2! 
SP-2 (membaca soa[) 
P Apa yang diketahui dari soal? 
SP-2 Selisih umur ayah dan anaknya = 26 

Yang kedua, jumlah umur mereka lima tahun yang lalu = 
34 

P Selanjutnya apa yang ditanyakan dari soal tersebut? 
SP-2 Umur mereka dua tahun yang akan datang 
P Apakah hal-hal yang diketahui sudah cukup untuk 

menjawab pertanyaan tersebut? 
SP-2 Sudah cukup pak 
P Sekarang, coba buat permisalan dari yang diketahui pada 

soal tersebut? 
SP-2 Misalkan umur ayah= x tahun dan umur anak = y tahun 
P Bagaimana model matematika dari yang diketahui pada 

soal tersebut? 
SP-2 x -y = 26 

x+y=44 
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P Dari mana x + y = 44 ? 
SP-2 Karena jumJah umur lima tahun yang lalu jadi sama-sama 

dikurang 5 pak. Jadinya x-5 + y-5 = 34 
Diubahjadi x + y = 34 + 10 
Jadi x +y =44 

P Ok Bjsa j eJaskan met ode apa yang djgunakan untuk 
menyelesaikan soal tersebut? 

SP-2 Saya pakai substitusi pak. 
P Tolong dije]askan langkah-langkahnya? 
SP-2 Persamaan pertama diubahjadi x = 26 + y 

Terus dimasukkan ke persamaan 2. Ganti nilai x pak. 
P Ok. Terus apakah semua Iangkah pengerjaan yang kamu 

lakukan sudah benar? 
SP-2 Jawaban yang kemarin salah pak. 
P Mana yang salah? 

Kok bisa salah? 
SP-2 Saya salah waktu pindah ruas pak, seharunya min jadi plus 

pak. 
P Dengar ya, pindah ruas itu tidak ada, emang punya kili? 

Tapi kedua ruas ditambahkan atau dikurangi dengan 
bilangan yang sama. 

SP-2 Ya pak. Maaf salah. 
P Coba lihat kembali yang ditanyakan! Apakah hasil 

perhitungan yang kamu peroleh sudah mampu menjawab 
pertanyaan tersebut? 

SP-2 Salah pak. Seharusnya ditambah masing-masing 2 pak. 
P Kenapa bisa salah? 
SP-2 Kemarin saya bingung, nggak hati-hati karena buru-buru 

biar cepat selesai. 
P Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari proses pengerjaan 

soal yang sudah kamu lakukan? 
SP-2 Umur ayah dan anak setelah ditambah masing-masing 2 

tahun. 
P Coba periksa kesimpulan kamu kemarin! Bapak Jjhat 

masih salah. 
SP-2 lya pak, karena tidak tambah dengan 2 masing.-masing. 
P Satuan apa yang kamu gunakan untuk umur tersebut? 
SP-2 Tahun pak. Kemarin lupa. 
P Apakah kamu sudah mengerti kesalahan kamu 

mengerjakan soal tersebut? 
SP-2 Sudah pak 
P Jika kamu diminta mengerjakan soal serupa lagi apakah 

kamu bisa menjawab dengan benar? 
SP-2 Insya Allah pak. 

Dengan membandingkan hasil pekerjaan siswa dengan hasil 
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wawancara, maka diperoleh letak, jenis dan faktor kesalahan yang 

dilakukan oleh SP-2 disajikan pada tabel sebagai berikut: 

(a) Analisis Jenis Kesalahan SP-2 pada soal nomor 2 

Tabel 4.27 
Analisis Jenis Kesalahan ada SP-2 soal nomor 2 

Jen is 
Kesalahan 

Prinsip 

Operasi 

lndikator Penyebab 

salah dalam menentukan Siswa tidak 
jawaban akhir soal dan 
penarikan kesimpulan. 

memahami pertanyaan 
dalam soal sehingga 
salah menentukan 
Jawaban akhir 

t--~~~~~~~~---~ 

Salah menentukan satuan 
dari objek yang dalam 
so al 

Salah dalam 
menggunakan operasi 
penjumlahan atau 
pengurangan 

Siswa lupa 
menuliskan satuan 
dan umur 

Siswa kurang teliti 
sehingga siswa salah 
menuliskan jawaban 

(b) Analisis Letak Kesalahan SP-2 pada soal nomor 2 

Tabel 4.28 
Analisis Letak Kesalahan SP-2 ada soal nomor 2 

Letak 
Kesalahan 

Process skill 

lndikator 

Salah dalam 
menyelesaikan model 
matematika 

Penyebab 

Siswa buru-buru ingin 
cepat menyelesaikan 
soal sampai lupa yang 
ditanyakan dalam soal 

!--~~~~~--+~~~~~~~~~+-~ 

Encoding Salah dalam 
menuliskan jawaban 
akhir/ kesim ulan 

Karena tidak selesai 
mengerjakan sehingga 
kes1mpulannya salah. 

'----~~~~~---'-~~~~_..._~~~~"'---~ 

(3) Soal nomor 3 

Adapun jawaban yang diberikan SP-2 pada waktu tes dan cuplikan 

wawancara sebagai berikut: 
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Gambar4.8. Jawaban SP-2 nomor 3 

Cuplikan wawancara: 

P Coba baca kembali soal nomor 3 ! 
SP-2 (membaca soal) 
P Apa yang diketahui dari soal? 
SP-2 Selisih dua bilangan adalah 10 

Bilangan pertama kali 2 hasilnya sama dengan tiga 
kurangnya dari bilangan kedua 

P Kenapa kemarin tidak ditulis? 
SP-2 Bingung pak. Gak paham maksud soalnya. 
P Sekarang sudah paham? 
SP-2 Lumayan si pak, sudah diajarin sama kakak saya. 
P Ok. Sekarang Selanjutnya apa yang ditanyakan dari soal 

terse but? 
SP-2 Jumlah kedua bilangan tersebut pak. 
P Kemarinjuga tidak ditulis. Kenapa? 
SP-2 lya pak, kemarin saya bingung pak. Mau langsung hair 

cepat selesai. 
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P Mau cepat selesai tapi jadi salah. Tidak baik itu. 
SP-2 Saya pak. 
P Apakah hal-hal yang diketahui sudah cukup untuk 

menjawab pertanyaan tersebut? 
SP-2 cukup pak. 
P Bisa buat permisalan dari yang diketahui pada soal? 
SP-2 Misalkan bilangan petama x dan bilangan kedua adalah y. 
P Bagaimana model matematika dari yang diketahui pada 

soal tersebull:? 
SP-2 x- y = 10. 

Yang satunya bingung pak. 
P Kenapa bingung? 
SP-2 Tidak ngerti maksudnya pak. 
P Dapatkah kamu menjelaskan metode apa yang digunakan 

unruk menyelesaikan soal tersebut? 
SP-2 Eliminasi sama substitusi pak. 
P Ok. Terus apakah semua langkah pengerjaan yang kamu 

lakukan sud.ah benar? 
SP-2 Kayaknya salah pak. 
P Kenapa bisa salah? 
SP-2 Karena model matematikanya salahjadinya ngerjain salah 

jugapak. 
P Coba lihat kembali yang ditanyakant Apakah hasil 

perhitungan yang kamu peroleh sudah mampu menjawab 
pertanyaan tersebut? 

SP-2 Sudah pak, karena ditanya jumlah kedua bilangan. Tapi 
saya salah pak. 

P Apakah kamu sudah mengerti kesalahan kamu 
mengerjakan soal tersebut? 

SP-2 Iya pak ngerti. 
P Jika kamu diminta mengerjakan soal serupa lagi apakah 

kamu bisa menjawab dengan benar? 
SP-2 lnsya Allah bisa pak. 

Dengan membandingkan hasil pekerjaan siswa dengan hasil 

wawancara, maka diperoleh letak, jenis dan faktor kesalahan yang 

dilakukan oleh SP-2 dalam menyelesaikan soal nomor 3 disajikan pada 

tabel sebagai berikut: 
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(a) Analisis Jenis Kesalahan SP-2 pada soal nomor 3 

Tabel 4.29 
Anal. . J . K lah SP 2 d ISIS erus esa an - pa a soa nomor 3 

Jenis 
Indikator Penyebab 

Kesalahan 
Konsep Salah menuliskan yang Siswa mau langsung 

dketahui dan ditanyakan jawab dan buru-buru 
sehingga lupa 
menuliskan yang 
diketahui dan 
ditanyakan 

Salah membuat model Siswa tidak 
matematika memahami makna 

yang terkandung 
dalam soal 

Prinsip salah dalam menentukan Siswa tidak 

97 

jawaban akhir soasl dan memahami pertanyaan 
penarikan kesimpulan. dalam soal sehingga 

salah menentukan 
jawaban akhir 

(b) Analisis Letak Kesalahan SP-2 pada soal nomor 3 

Tabel 4.30 
Anal' . L tak Kc lah SP 2 ada ISIS e esa an - p: soa nomor 3 

Letak 
Indikator Penyebab 

Kesalahan 
Comprehension Tidak menuliskan Siswa tidak paham 

yang diketahui dengan soal 
Tidak menuliskan Siswa mau langsung 
yang ditanyakan jawab dan buru-buru 

sehingga lupa 
menuliskan yang 
ditanyakan 

Transformation Salah membuat model Siswa tidak memahami 
matematika makna kalimat pada 

so al 
Process skill Salah dalam Karena model 

menyelesaikan model matematika salah 
matematika sehingga siswa salah 

dalam menyelesaikan 
model 

Encoding Salah dalam Karena salah 
menuliskan jawaban menyelesaikan model 
akhir/ kesimpulan sehingga 

kesimpulannya salah. 
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( 4) Soal nomor 4 

Adapun jawaban yang diberikan SP-2 pada waktu tes dan cuplikan 

wawancara untuk soal nomor 4 adalah sebagai berikut: 

Gambar 4.9. Jawaban SP-2 nomor 4 

Cuplikan wawancara: 

P Coba baca kembali soal nomor 4! 
SP-2 (membaca soal) 
P Apa yang diketahui dari soal tersebut? 
SP-2 Jumlah uang lima ribu dan sepuluh ribu dalam dompet 

Anto = 25 lembar 
dan jumlah uang Anto 200.000,00 

P Yang 25 lembar itu jumlah apa? 
SP-2 Jumlah uangnya pak. 
P Terns yang Rp200.000,00 itu apa? 
SP-2 Bingung pak. Tidak ngerti .. 
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P Ok. Perhat:ikan ya, yang 25 lembar itu adalah banyak 
lembaran uangnya. Sedangkan yang Rp200.000,00 adalah 
besar uang yang dimiliki Anto. 

SP-2 Iya pak, ngerti sekarang. 
P Apa yang diitanyakan dari soal tersebut? 
SP-2 Banyak Jembar masing-masing pak 
P Apa yang masing-masing itu? 
SP-2 Uang lima ribu dan sepuluh ribu pak. 
P Apakah hal-hal yang diketahui sudah cukup untuk 

menjawab pertanyaan tersebut? 
SP-2 Iya pak, sudlah cukup. 
P Selanjutnya, bisa buat permisalan? 
SP-2 Bisa pak, misalnya x = uang lima ribu dan y = uang 

sepuluh ribu. 
P Yang lima ribu dan sepuluh ribu itu banyak lembarannya 

atau besar uangnya? 
SP-2 (mikir) bingung saya pak. 

Mungkin banyak lembamya pak. 
P Coba lihat j awaban yang kemarin! 

Kenapa tidak ada banyak lembarannya? 
SP-2 Iya pak. Saya kira sama pak 
P Sekarang, bagaimana model matematika dari yang 

diketahui pada soal tersebut? 
SP-2 x +y=25 

5.000x+ 10.000y = 200.000 
P Dapatkah kamu menjelaskan metode apa yang digunakan 

untuk menyelesaikan soal tersebut? 
SP-2 Dari persamaan (1) dan (2) diliminasi x, trus setelah 

ketemu nilai y disubstitusikan pak. 
P Ok. Terns apakah semua langkah pengerjaan yang kamu 

lakukan sudah benar? 
SP-2 Sudah pak. 
P Periksa kem.bali jawaban kamu, adakah operasi atau proses 

perhitungan yang salah? 
SP-2 Tidak ada pak. 
P Coba lihalt kembali yang ditanyakan! Apakah hasil 

perhitungan yang kamu peroleh sudah mampu menjawab 
pertanyaan 1tersebut? 

SP-2 Sebentar pak. 
Iya salah pak:, yang ditanya banyak: masing-masing tapi 
saya tamba1hkan. 

P Kenapa bisa dijumlahkan lagi. Itukan sama dengan yag 
diketahui. 

SP-2 Saya pak, saya agak bingung dengan soalnya kemarin. Jadi 
yang pentin;gjawab semua. 

P Kesimpulan apa yang seharusnya dari proses pengerjaan 
soal yang sudah kamu lakukan? 

SP-2 Banyak lembar uang lima ribu dan sepuluh ribu pak. 
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P Coba periksa kesimpulan kamu kemarin! Bapak lihat 
masih salah. 

SP-2 Iya pak, saya jumlahkan lagi. 

100 

P Saya lihat juga, jawaban yang kemarin tidak ada satuannya. 

Satuan apa yang seharusnya kamu gunakan untuk banyak 
lembaran tersebut? 

SP-2 Lembar ya pak? 
P Ok. Sekarang apakah kamu sudah mengerti kesalahan 

kamu mengerjakan soal tersebut? 
SP-2 Sudah pak. 
P Jika kamu diminta mengerjakan soal serupa lagi apakah 

kamu bisa menjawab dengan benar? 
SP-2 Insya Allah bisa pak. 

Dengan membandingkan hasil pekerjaan Siswa dengan hasil 

wawancara, maka diperoleh letak dan faktor kesalahan yang dilakukan 

oleh SP-2 dalam menyelesaikan soal nomor 4 disajikan pada tabel 

sebagai berikut: 

(a) Analisis Jenis Kesalahan SP-2 pada soal nomor 4 

Tabel 4.31 
An i · . J . K lah SP 2 da a ISIS ems esa an - pa soa nomor 4 

Jenis 
lndikator Penyebab 

Kesalahan 
Konsep Salah menuliskan yang Siswa kurang 

diketahui memahami soal. 
Siswa tidak bisa 
membedakan 
penggunaan kata 
banyak, jumlah dan 
besar uang sehingga 
salah dalam 
menuliskan yang 
diketahui 

Prinsip salah dalam menentukan Siswa tidak 
jawaban akhir soal dan memahami pertanyaan 

penarikan kesimpulan. dalam soal sehingga 
salah menentukan 
jawaban akhir 
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(b) Analisis Letak Kesalahan SP-2 pada soal nomor 4 

Tabel 4.32 
Analisis Letak Kesalahan SP-2 pada soal nomor 4 

Letak 
Indikator Penyebab 

Kesalahan 
Comprehension Salah menuliskan Siswa tidak bisa 

yang diketahui membedakan 
penggunaan kata 
banyak, jumlah dan 
besar uang 

Tranformation Salah menuliskan Siswa kurang 
permisalaan memamahami soal dan 

lemah tentang konsep 
variabel 

Encoding Salah dalam Siswa bingung karena 
menuliskan jawaban kurang memahami 
akhir/ kesimpulan so al 

(5) Soal nomor 5 

Adapun jawaban yang diberikan SP-2 pada waktu tes dan cuplikan 

wawancara sebagai berikut: 

Gambar 4.10. Jawaban SP-2 nomor 5 
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Cuplikan wawancara: 

P Coba baca kembali soal nomor 5 ! 
SP-2 (membaca soal) 
P Apa yang diketahui dari soal? 
SP-2 Keliling per segi paJljang = 28 cm 

Kemudian, lebamya kurang 2 cm dari panjangnya. 
P Selanjutnya apa yang ditanyakan dari soal tersebut? 
SP-2 Luas persegi panjang pak. 
P Coba periksa jawaban kamu kemarin kenapa tidak ditulis 

yang ditanyakan? 
SP-2 Iya pak, saya lupa karena buru-buru. Saya pikimya 

gampang kalau hubungannya dengan luas keliling persegi 
pan Jang. 

P lngat ya, lain kali jangan dianggap enteng, terns buru-buru 
dan salah. Apakah hal-hal yang diketahui sudah cukup 
untuk menjawab pertanyaan tersebut? 

SP-2 Sudah pak. 
P Apa permisalan yang kamu gunakan untuk menyelesaikan 

soal tersebut. 
SP-2 Misalkan panjang = p dan lebar = 1 
P Bagaimana model matematika dari yang diketahui pada 

soal tersebut? 
SP-2 Keliling = 28 jadinya 2p + 21 = 28 

Terns yang kedua, 1=p-2 
P Metode apa yang kamu gunakan untuk menyelesaiakan 

soal tersebut? 
SP-2 Subsitusi nilai l = p - 2 ke persamaan pertama pak. 
P Ok Terns apakah semua Jangkah pengerjaan yang kamu 

lakukan sudah benar? 
SP-2 Sudah pak. 
P Periksa kernbali jawaban kamu, adakah operasi atau proses 

perhitungan yang salah? 
SP-2 Y akin tidak ada pak. 
P Coba Iihat kembali yang ditanyakan! Apakah hasil 

perhitungan yang kamu peroleh sudah mampu menjawab 
pertanyaan tersebut? 

SP-2 Ditanya luasnya pak. Salah donk saya pak. 
P Kenapa bisa salah? 
SP-2 Maaf pak, saya lupa karena buru-buru mau takut habis 

waktu. 
P Itu salah satu akibat jika idak dituliskan apa yang 

ditanyakan. 
SP-2 Saya pak. 
P Terns kemarin tidak ada kesimpulannya. Kenapa? 
SP-2 lya pak, saya lupa. 
P Satuan apa yang kamu gunakan untuk luas persegi 

panjang? 
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SP-2 Sentimeter kuadrat pak 
P Apakah kamu sudah mengerti kesalahan kamu 

mengerjakan soal tersebut? 
SP-2 Sudah tahu sekarang pak. 

103 

P Selama ini, apakah kamu sering mengerjakan soal cerita 
SPLDV dengan variasi yang berbeda 

SP-2 Tidak pak 
P Kenapa? 
SP-2 Jarang kita dikasih pak 
P Jarang dikasi atau kamu yangjarang latihan? 
SP-2 Dua-duanya pak 
P Jika kamu diminta mengerjakan soal serupa lagi apakah 

kamu bisa menjawab dengan benar? 
P Jika kamu diminta mengerjakan soal serupa lagi apakah 

kamu bisa menjawab dengan benar? 
SP-2 Insya Allah bisa pak. 

Dengan membandingkan basil pekerjaan s1swa dengan basil 

wawancara, maka diperoleb letak, jenis dan faktor kesalahan yang 

dilakukan oleh SP-2 dalam menyelesaikan soal nomor 5 disajikan pada 

tabel sebagai berikut: 

(a) Analisis Jenis Kesalahan pada SP-2 soal nomor 5 

Tabel 4.33 
An 1 · . J . K lah d SP 2 a lSlS ems esa an pa a - soa nomor 5 

Jenis 
Indikator Penyebab 

Kesalahan 
Konsep Tidak menuliskan Siswa takut kehabisan 

yang ditanyakan waktu dan buru-buru 
sehingga lupa 
menuliskan yang 
ditanyakan 

Prinsip salah dalam Siswa kurang teliti 
menentukanjawaban dalam menjawab 
akhir soal dan sehingga lupa dengan 
penarikan kesimpulan. apa yang ditanyakan 

Tidak menuliskan Siswa lupa 
satuan dari obyek menuliskan satuan 
yang ditanyakan 
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(b) Analisis Letak Kesalahan SP-2 pada soal nomor 5 

Tabel 4.34 
Analisis Letak Kesalahan SP-2 pada soal nomor 5 

Letak 
Indikator Penyebab 

Kesalahan 
Comprehension Tidak menuliskan Siswa takut kehabisan 

yang ditanyakan waktu dan buru-buru 
sehingga lupa 
menuliskan yang 
ditanvakan 

Process skill Tidak lengkap Siswa kurang teliti 
menyelesaikan model dalam menjawab 
matematika sehingga lupa dengan 

apa yang ditanyakan 
Encoding Tidak menuliskan Karena tidak selesai 

kesimpulan menyelesaikan model 
sehingga kesimpulan 
tidak ditulis. 

c) Deskripsi dan Analisis data untuk subyek penelitian Ketiga (SP-3) 

Subyek penelitian Ketiga (SP-3) dipilih dari salah satu siswa yang 

termasuk dalam kategori kemampuan sedang. Dari 5 soal yang diberikan 

pada saat tes, Subyek penelitian Ketiga (SP-3) tersebut melakukan 

kesalahan dalam menjawab semua soal, baik nomor 1, 2, 3, 4 maupun 

nomor 5. Adapun rincian deskripsi dan analisis kesalahan SP-3 pada 

masing-masing butir soal adalah sebagai berikut : 

(1) Soal nomor 1 

Berdasarkan jawaban subyek penelitian Ketiga (SP-3), tampak 

bahwa siswa salah dalam menuliskan permisalan, tidak menyelesaikan 

soal sesuai dengan pertanyaan, dan salah dalam menuliskan hasil akhir/ 

kesimpulan. Adapun jawaban yang diberikan SP-3 pada waktu tes dan 

cuplikan wawancara sebagai berikut: 
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Gambar 4.11. Jawaban SP-3 nomor 1 

Cuplikan wawancara: 

P Coba baca kembali soal nomor 1 ! 
SP-3 (membaca soal) 
P Apa yang diketahui dari soal? 
SP-3 Rani membeli 2 kilogram jeruk dan 3 kilogram mangga 

harganya Rp.44.000,00. 
Terns, Rina membeli 5 kilogram jeruk dan 4 kilogram 
mangga harganya Rp.82.000,00 

P Selanjutnya apa yang ditanyakan? 
SP-3 Harga yang dibayar Rini pak. 
P Cuma begitu saja? 
SP-3 Oya pak, Harga yang dibayar Rini jika beli 1 kilogram 

jeruk dan 2 kilogram mangga. 
P Apakah hal-hal yang diketahui sudah cukup untuk 

menjawab pertanyaan tersebut? 
SP-3 Sudah pak. 
P Dapatkah kamu membuat permisalan dari yang diketahui 
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pada soal t ersebut? 
SP-3 Bisa pak, misalnya x = banyakjeruk dan y = banyak 

mangga 
P Kenapa banyakjeruk dan banyak mangga? 
SP-3 Karena itu yang dibeli pak. 
P Bukankah banyakjeruk dan mangga udah djketahuj? 
SP-3 lya si pak 
Pl Seharusnya x itu dimisalkan harga 1 kgjeruk. Begitujuga 

y dimisa1kan harga 1 kg mangga. 
SP-3 lya pak. Kemarin saya bingung. Saya poor sama aja yang 

penting variabel. 
P Bagaimana model matematika dari yang diketahui pada 

soal tersebut? 
SP-3 2x + 3y = 44.000 

5x+ 4y = 82.000 
P Dapatkah kamu menjelaskan metode apa yang digunakan 

untuk menyelesaikan soal tersebut? 
SP-3 Eliminasi dilanjutkan substitusi pak. 
P Ok. Apakah semua langkah pengerjaan yang kamu lalcukan 

sud.ah benar? 
SP-3 Benar pak. 
P Periksa kembali jawaban kamu, adakah operasi atau proses 

perhitungan yang salah? 
SP-3 Tidak ada pak. 
P Coba lihat kembali yang ditanyakan! Apakah hasil 

perhitungan yang kamu peroleh sudah mampu menjawab 
pertanyaan tersebut? 

SP-3 Salah pak. Seharusnya dicari harga I kilo jeruk dan 2 kilo 
mangga. 

P Kenapa tidak dicari? 
SP-3 Saya benar-benar lupa pak. Soalnya buru-burujawabnya, 
P Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari proses pengerjaan 

soal yang sudah kamu lalcukan? 
SP-3 Hargayang dibayar Rinijika beli I kgjeruk dan 2 kg 

manggapak 
P Coba periksa kesimpulan kamu kemarin! Bapak lihat 

masih salah, kenapa? 
SP-3 lya pak, karena saya tidak mencari harga yang dibayar 

Rini. 
P Satuan apa yang kamu gunakan untu.k harga tersebut? 
SP-3 Rupiah pak. 
P Apakah kamu sudah mengerti kesalahan kamu 

mengerjakan soal tersebut? 
SP-3 Iya pak, tidak selesai saya cari harga 1 kgjeruk tambah 2 

kgmangga 
P Jika nanti kamu diminta mengerjakan soal serupa lagi 

apakah kamu bisa menjawab dengan benar? 
SP-3 Bisa pak. 
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Dengan membandingkan basil pekerjaan siswa dengan basil 

wawancara, maka diperoleb letak dan faktor kesalahan yang dilakukan 

oleh SP-3 disajikan pada tabel sebagai berikut: 

(a) Analisis Jenis Kesalahan SP-3 pada soal nomor I 

Tabel 4.5 
An 1. . J . K alah SP 3 d a ISIS ems es an - pa a soa nomor I 

Jen is 
lndikator Penyebab 

Kesalahan 
Konsep Salah dalam menuliskan Siswa bingung 

permisalan sehingga mengira 
bahwa permisalan x = 
banyak jeruk sama 
dengan x = harga I kg 
jeruk, dan permisalan 
y = banyak mangga 
sama dengan y = 
harga I kg mangga. 

Prinsip Salah dalam menentukan Siswa buru-buru ingin 
jawaban akhir dan cepat menyelesaikan 
penarikan kesimpulan soal sampai lupa yang 
matematika ditanyakan dalam soal 

(b) Analisis Letak Kesalahan SP-3 pada soal nomor I 

Tabel 4.36 
An 1. . L ak K lah SP 3 d a ISIS et esa an - pa a soa nomor I 

Letak 
lndikator Penyebab 

Kesalahan 
Transformation Salah dalam Siswa bingung 

menuliskan permisalan sehingga mengira 
bahwa permisalan x = 
banyak jeruk sama 
dengan x = harga 1 kg 
jeruk, dan permisalan 
y = banyak mangga 
sama dengan y = harga 
1 kg mangga. 

Process skill Tidak lengkap dalam Siswa buru-buru ingin 
menyelesaikan model cepat menyelesaikan 
matematika soal sampai lupa yang 

ditanyakan dalam soal 
Encoding Salah dalam Karena tidak selesai 

menuliskan jawaban mengerjakan sehingga 
akhir/ kesimpulan kesimpulannya salah. 
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(2) Soal nomor 2 

Adapun jawaban yang diberikan SP-3 pada waktu tes dan cuplikan 

wawancara sebagai berikut: 

Gambar 4.12. Jawaban SP-3 nomor 2 

Cuplikan wawancara: 

P Coba baca kembali soal nomor 2! 
SP-3 (membaca soal) 
P Apa yang diketahui dari soal tersebut? 
SP-3 Selisih umur ayah dan anaknya = 26 

Yang kedua, jumlah umur mereka lima tahun yang lalu = 
34 

P Perhatiknjawaban yang kemarin! Kenapa bisa salah? 
SP-3 Kemarin saya tidak ngerti maksud soalnya pak. 
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P Selanjutnya apa yang ditanyakan dari soal tersebut? 
SP-3 Umur mereka dua tahun yang akan datang 
P Apakah hal-hal yang diketahui sudah cukup untuk 

menjawab pertanyaan tersebut? 
SP-3 Sudah cukup pak 
P Coba buat pennisaJan dari yang diketahui pada soaJ 

terse but? 
SP-3 Misal x = urnur ayah dan y = umur anak 
P Bisa buat mode\ matematikanya! 
SP-3 Bisa pak. 
P Tapi yang kemarin saya lihat masih salah di persamaan 

yang kedua. kenapa bisa begitu? 
SP-3 Saya kurang paham pak maksudnya, kalimat yang "jumlah 

umur mereka 5 tahun lalu". 
P Bisa jelaskan metode apa yang digunakan untuk 

menyelesaikan soal tersebut? 
SP-3 Pakai eliminasi dan substitusi pak. 
P Ok. Terns. apakah semua langkah pengerjaan yang kamu 

lakukan sudah benar? 
SP-3 Langkah si benar pak, tapi modelnya ad.a yang salah. 
P Lain kali hams hati-hati makanya. 
SP.,.3 Saya pak. 
P Coba lihat kembali yang ditanyakan! Apakah hasil 

perhltungan yang kamu peroleh sudah mampu menjawab 
pertanyaan tersebut? 

SP-3 Gak tabu pak. 
P Kenapa bisa x + y + 2? 
SP-3 Karena dua tahun akan datang. 
P Itu jawabannya masih kurang tepat. Seharusnya masing

masing dit:ambah 2 tahun. 
SP-3 Iya pak. K.emarin saya bingung dan benar-benar tidak 

paham. 
Kiranya tinggal ditambahkan x + y + 2 

P Perhatikan lagi yang ditanyakan, hanya umur masing
masing. Bukan jumlah. 

SP-3 Maafpak saya tidak tahu kemarin. 
P Kesimpulan apa y.mg kamu pe:m\eh dari ptm.-es pengerjaan 

soal yang sudah kamu lakukan? 
SP-3 Umur ayah dan anak setelah ditambah masing-masing 2 

tahun. 
P Satuan apa yang kamu gunakan untuk umur tersebut? 
SP-3 Tahun pak. 
P Apakah kamu sudah mengerti kesalahan kamu 

mengerjakan soal tersebut? 
SP-3 Sudah pak 
P Jika kamu diminta mengerjakan soal serupa lagi apakah 

kamu bisa menjawab dengan benar? 
SP-3 Insya Allah. Qak.. 
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Dengan membandingkan basil pekerjaan s1swa dengan basil 

wawancara, maka diperoleb letak, jenis dan faktor kesalahan yang 

dilakukan oleb SP-3 disajikan pada tabel sebagai berikut: 

(a) Analisis Jenis Kesalahan SP-3 pada soal nomor 2 

Tabel 4.37 
Analisis Jenis Kesalahan ada SP-3 soal nomor 2 

Jenis 
Indikator Penyebab 

Kesalahan 
Konsep Salah menuliskan yang Siswa tidak 

diketahui memahami makna 
kalimat dalam soal 

Salah membuat model Siswa tidak 
matematika memahami makna 

kalimat dalam soal 
Prinsip salah dalam menentukan Siswa tidak 

jawaban akhir soal dan memahami pertanyaan 
penarikan kesimpulan. dalam soal sebingga 

salah menentukan 

J awaban akhir 

(b) Analisis Letak Kesalahan SP-3 pada soal no mor2 

Tabel 4.38 
Analisis Letak Kesalahan SP-3 adas oal nomor 2 

Letak 
lndikator Penyebab 

Kesalahan 
Comprehension Salah menulis yang Siswa kurang 

diketahui memahami makna 
kalimat dalam soal. 

Transformation Salah membuat model Siswa kurang 
matematika memahami makna 

kalimat dalam soal. 

Process skill Salah dalam Akibat dari salah 
menyelesaikan model model matematika 
matematika 

Encoding Salah dalam Siswa tidak paham 
menuliskan jawaban dengan permintaan 

akhir/ kesimpulan dalam soal. 
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(3) Soal nomor 3 

Adapun jawaban yang diberikan SP-3 pada waktu tes dan cuplikan 

wawancara sebagai berikut: 

Gambar 4.13. Jawaban SP-3 nomor 3 

Cuplikan wawancara: 

P Coba baca kembali soal nomor 3 ! 
SP-3 (membaca soaf) 
P Apa yang diketahui dari soal? 
SP-3 Selisih dua bilangan adalah 10 

Bilangan pertama kali dua hasilnya sama dengan tiga 
kurangnya dari bilangan kedua 

P Selanjutnya apa yang ditanyakan dari soal tersebut? 
SP-3 Jumlah kedua bilangan tersebut pak. 
P Kenapa Kemarin tidak ditulis? 
SP-3 lya, kemarin saya lupa pak. Mau cepat-cepat kerjain 
P Apakah hal-hal yang diketahui sudah cukup untuk 

menjawab pertanyaan tersebut? 
SP-3 cukup pak. 
P Bisa buat permisalan dari yang diketahui pada soal 

terse but? 
SP-3 Misalkan x = bilangan I dan y = bilangan 2 
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p 
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p 
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p 

SP-3 
p 

SP-3 
p 

SP-3 
p 

SP-3 

Selanjutnya, bagaimana model matematika dari yang 
diketahui pada soal tersebut? 
Selisih berarti x - y = 10. 

Yang kedua saya bingung pak. 
Kenapa bingung? 
Saya ndak ngerti maksudnya pak. Saya kira dua kali 
bilangan pertama sama tiga kurangi dengan bilangan 
kedua. 
Dapatkah kamu menjelaskan metode apa yang digunakan 
untuk menyelesaikan soal tersebut? 
Eliminasi sama substitusi pak. 
Ok. Terns apakah semua langkah pengerjaan yang kamu 
lakukan sudah. benar? 
Salahpak. 
Kenapa bisa salah? 
Dari awal saya udah bingung dengan soalnya pak. 
Terns di pekerjaan kamu yang kemarin, ini eliminasi y 
berarti persamrum l dan 1 di)"umlahkan. K~k bi£.a l Q +. 3 = 

7? 
Heheee ... , iya pak. Saya kelirn karena tidak konsentrasi. 

Ini 1 . 10 7 17 b . b. agi, + - = -, agaimana isa 
3 3 

10 + 7 = 17, terus tinggal dibagi 3 pak 
Kamu lupa p•enjumlahan pecahan ya? Ini kan harus 
disamakan <lulu penyebutnya. 
Iya pak. Saya ma1ah ndak tahu pak. 
Coba lihat kembali yang ditanyakan! Apakah hasil 
perhitungan yang kamu peroleh sudah mampu menjawab 
pertanyaan tersebut? 
Tidak pak, karena ditanya jumlah kedua bilangan. 
Apakah kamu sudah mengerti kesaJahan kamu 
mengerjakan soal tersebut? 
lya pak ngerti. 
Jika kamu diminta mengerjakan soal sernpa lagi apakah 
kamu bisa menjjawab dengan benar? 
lya bisa pak. 

Dengan membandingkan basil pekerjaan siswa dengan basil 

wawancara, maka diperoleh letak, jenis dan faktor kesalahan yang 

dilakukan oleh SP-3 disajikan pada tabel sebagai berikut: 
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(a) Analisis Letak Kesalahan SP-3 pada soal nomor 3 

Tabel 4.39 
Analisis Letak Kesalahan SP-3 pada soal nomor 3 

Letak 
Indikator Penyebab 

Kesalahan 
Comprehension Tidak menuliskan Siswa mau langsung 

yang ditanyakan jawab dan buru-buru 
sehingga lupa 
menuliskan yang 
ditanyakan 

Transformation Salah membuat model Siswa tidak 
matematika memahami makna 

peryataan pada soal 
Process skill Salah dalam Karena model 

menyelesaikan model matematika salah 
matematika sehingga siswa salah 

dalam menyelesaikan 
model 

Encoding Salah dalam Karena salah 
menuliskan jawaban menyelesaikan model 
akhir/ kesimpulan sehingga 

kesimpulannya salah. 
(b) Analisis Jenis Kesalahan SP-3 pada soal nomor 3 

Tabel 4.40 
Anal. . J . K lah SP 3 d ISIS ems esa an - pa a soa nomor 3 

Jenis 
lndikator Penyebab 

Kesalahan 
Konsep Salah menuliskan yang Siswa mau langsung 

ditanyakan jawab dan buru-buru 
sehingga lupa 
menuliskan yang 
ditanyakan 

Salah membuat model Siswa tidak 
matematika memahami makna 

peryataan pada soal 
Prinsip salah dalam menentukan Siswa tidak 

jawaban akhir soasl dan memahami pertanyaan 
penarikan kesimpulan. dalam soal sehingga 

salah menentukan 
jawaban akhir 

Operasi Salah menggunakan Siswa tidak 
operasi penjumlahan dan memahami operasi 
pengurangan penjumlahan pecahan 
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(4) Soal nomor 4 

Adapunjawaban yang diberikan SP-3 pada waktu tes dan cuplikan 

wawancara sebagai berikut: 

Gambar 4.14. Jawaban SP-3 nomor 4 

Cuplikan wawancara: 

P Coba baca kembali soal nomor 4! 
SP-3 (membaca soal) 
P Apa yang diketahui dari soal tersebut? 
SP-3 Dalam dompet Anto ada 25 lembar uang 5.000 dan 10.000 

Terns besar uang Anto Rp200.000,00 
P Yang 25 lembar itujumlah apa? 
SP-3 Jumlah uangnya. 
P Terns yang Rp200.000,00 itu apa? 
SP-3 Bingung pak. Tidak ngerti. 
P Apa yang ditanyakan dari soal tersebut? 
SP-3 Banyak lembar masing-masing pak 
P Kenapa kemarin tidak ditulis? 
SP-3 Saya sudah bingung dari awal. 
P Bisa buat permisalan? 
SP-3 Misalnya x = uang sepuluh ribu dan y = uang lima ribu. 
P Yang lima ribu dan sepuluh ribu itu banyak lembarannya 

atau besar uangnya? 
SP-3 Bingung dengan soal ini. 
P Sekarang, bagaimana model matematika dari yang 
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diketahui pada soal tersebut? 
SP-3 Cuma bisa satu pak x + y = 25 

P Ok. Terns apakah semua langkah pengerjaan yang kamu 
lakukan sudah benar? 

SP-3 Salah pak. Saya asal jawab daripada tidak adajawaban. 
P Coba lihat kembali yang ditanyakan! Apakah hasil 

perhitungan yang kamu peroleh sudah mampu menjawab 
pertanyaan tersebut? 

SP-3 Salah si 
P Ok. Sekarang apakah kamu sudah mengerti kesalahan 

kamu mengerjakan soal tersebut? 
SP-3 Sudah. 
P Jika kamu diminta mengerjakan soal serupa lagi apakah 

kamu bisa menjawab dengan benar? 
SP-3 Mudah-mudahan bisa. 

Dengan membandingkan hasil pekerjaan siswa dengan hasil 

wawancara, maka diperoleh letak dan faktor kesalahan yang dilakukan 

oleh SP-3 dalam menyelesaikan soal nomor 4 disajikan pada tabel 

sebagai berikut: 

(a) Analisis Jenis Kesalahan SP-3 pada soal nomor 4 

Tabel 4.41 
An 1 · . J . K I h SP 3 d a ISIS ems esa a an - pa a soa nomor 4 

Jenis 
Indikator Penyebab 

Kesalahan 
Konsep Salah menuliskan yang Siswa asal jawab 

diketahui dan yang karena tidak 
di tan yak.an memahami soal 

Prinsip Salah dalam Siswa asal jawab 
menggunakan aturan- karena tidak 
aturan yang ada memahami soal 
suluh dulum menentukan Siswa tidak 
j awaban akhir soal dan memahami pertanyaan 
penarikan kesimpulan. dalam soal sehingga 

suluh mcncntukun 
jawaban akhir 

(b) Analisis Letak Kesalahan SP-3 pada soal nomor 4 
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Tabel 4.42 
An 1 · . L tak K alah SP 3 d 1 a ISIS e es an - pa a soa nomor 4 

Letak 
lndikator Penyebab Kesalahan 

Comprehension Salah menuliskan yang Siswa tidak 
diketahui dan yang memahami soal. 
ditanyakan 

Tranformation Salah menuliskan Siswa tidak 
permisalaan memahami soal 

Process skill Salah menyelesaikan Siswa asal jawab 
model matematika karena tidak 

memahami soal 
Encoding Salah dalam Siswa tidak 

menuliskan jawaban memahami soal 
akhir/ kesimpulan 

(5) Soal nomor 5 

Adapun jawaban yang diberikan SP-3 pada waktu tes dan cuplikan 

wawancara sebagai berikut: 

Gambar 4.15. Jawaban SP-3 nomor 5 

Cuplikan wawancara: 

P : Coba baca kembali soal nomor 5 ! 
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SP-3 (membaca soal) 
P Apa yang diketahui dari soal? 
SP-3 Keliling persegi panjang = 28 cm 

Kemudian, lebamya kurang 2 cm dari panjangnya. 
P Selanjutnya apa yang ditanyakan dari soal tersebut? 
SP-3 Luas persegi panjang pak. 
P bagaimana permisalan yang kamu gunakan untuk 

menyelesaikan soal tersebut. 
SP-3 Misalkan panjang = p dan lebar = 1 
P Kenapa kemarin tidak ditulis permisalannya? 
SP-3 Lupa pak, tapi udah jelas p itu panjang dan I itu lebar pak. 
P Bagaimana model matematika dari yang diketahui pada 

soal tersebut? 
SP-3 Keliling = 28 berarti 2p + 21=28 

terns, I = p - 2 
P Metode apa yang kamu gunakan untuk menyelesaiakan 

soal tersebut? 
SP-3 Eliminasi terns substitusi pak 
P Ok. Terns apakah semua langkah pengerjaan yang kamu 

lakukan sudah benar? 
SP-3 Sudah pak. 
P Ok. Periksa kembali jawaban kamu, adakah operasi atau 

proses perhitungan yang salah? 
SP-3 Yakin tidak ada pak. 
P Coba lihat kembali yang ditanyakan! Apakah hasil 

perhitungan yang kamu peroleh sudah mampu menjawab 
pertanyaan tersebut? 

SP-3 Sudah pak, yang ditanya luasnya. 
P Terns kemarin tidak ada kesimpulannya. Kenapa? 
SP-3 Lupa. 

Kurang teliti pak. Biasanya sampai ada hasil. 
P Satuannya juga tidak ditulis. Apa satuan luas persegi 

panjang? 
SP-3 Lupajuga pak. Sentimeter kuadrat pak 
P Lain kali jangan lupa di tulis. Apakah kamu sudah 

mengerti kesalahan kamu mengerjakan soal tersebut? 
SP-3 Sudah tahu sekarang pak. 
P Selama ini, apakah kamu sering mengerjakan soal cerita 

SPLDV dengan variasi yang berbeda 
SP-3 tidak pak 
P Jika kamu diminta mengerjakan soal sernpa lagi apakah 

kamu bisa menjawab dengan benar? 
SP-3 Bisa pak. 

Dengan membandingkan hasi1 pekerjaan siswa dengan hasi1 

wawancara, maka diperoleh letak, jenis dan faktor kesalahan yang 
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dilakukan oleh SP-3 disajikan pada tabel sebagai berikut: 

(a) Analisis Jenis Kesalahan pada SP-3 soal nomor 5 

Tabel 4.43 
An r . J . K lah d SP 3 a ISIS ems esa an pa a - soa nomor 5 

Jenis 
Indikator Penyebab Kesalahan 

Konsep Tidak menuliskan Siswa lupa 
permisalan menuliskan 

permisalan 

Prinsip salah dalam menentukan Siswa kurang teliti 
jawaban akhir soal dan dalam menjawab 
penarikan kesimpulan. sehingga lupa 

menuliskan 
kesimpulan 

Tidak menuliskan satuan Siswa lupa 
dari obyek yang menuliskan satuan 
ditanyakan 

(b) Letak Kesalahan SP-3 pada soal nomor 5 

Tabel 4.44 
Analisis Letak Kesalahan SP-3 pada soal nomor 5 

Letak 
lndikator Penyebab 

Kesalahan 
Transformation Tidak menuliskan Siswa lupa 

permisalan menuliskan 
permisalan 

Encoding Tidak menuliskan Siswa kurang teliti 
kesimpulan sehingga lupa 

menuliskan 

118 

d) Deskripsi dan Analisis data untuk subyek penelitian keempat (SP-4) 

Subyek penelitian keempat (SP-4) juga termasuk dalam kategori 

kemampuan sedang seperti SPS-3. Dari 5 soal yang diberikan pada saat 

tes, subyek penelitian keempat (SP-4) melakukan kesalahan dalam 

menjawab semua soal, baik nomor 1, 2, 3, 4 maupun 5. Adapun rincian 

jenis, letak dan penyebab kesalahan SP-4 pada masing-masing butir soal 

adalah sebagai berikut : 
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a. Soal nomor 1 

Adapun jawaban yang diberikan SP-4 pada waktu tes dan cuplikan 

wawancara sebagai berikut : 

Gambar 4.16. Jawaban SP-4 nomor 1 

Berdasarkan jawaban siswa di atas, tampak bahwa siswa tidak 

menuliskan yang diketahu:i dan yang ditanyakan serta tidak menuliskan 

jawaban akhir/ kesimpulan. 

Cuplikan wawancara: 

P Coba baca kembali soal nomor 1 ! 
SP-4 (membaca soal) 

P Apa yang diketahui dari soal? 
SP-4 Rani membeli 2 kilogram jeruk dan 3 kilogram mangga 

harganya Rp.44.000,00. Sedangkan Rina membeli 5 
kilogram jeruk dan 4 kilogram mangga harganya 
Rp.82.000,00 

P Kenapa kemarin tidak ditulis yang diketahui? 
SP-4 Bingung nuliisnya pak terlalu panjang. Ntar habis 

waktunya. 
P Selanjutnya apa yang ditanyakan dari soal tersebut? 
SP-4 Harga yang harus dibayar Rini pak. 
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P Kenapa yang ditanyakan juga tidak ditulis? 
SP-4 Iya pak. Males aja tulis pak. 
P Apakah hal-hal yang diketahui sudah cukup untuk 

menjawab pertanyaan tersebut? 
SP-4 Sudah pak. 
P Dapatkah kamu membuat permisalan dari yang diketahui 

pada soal tersebut? 
SP-4 Bisa pak, misalnya x = jeruk dan y = mangga 

P Yang dimaksud banyaknya atau harganya? 
SP-4 Mungkin harga pak karena banyak udah diketahui. 
P Kenapa mungkin? Harus yakin donk 
SP-4 Saya bingung soalnya pak. 
P Bagaimana model matematika dari yang diketahui pada 

soal tersebut? 
SP-4 2x + 3y = 44.000 

5x+ 4y = 82.000 
P Ok. Coba jelaskan metode apa yang digunakan untuk 

menyelesaikan soal tersebut? 
SP-4 Eliminasi dan subtsitusi pak. 
P Apakah semua langkah pengerjaan yang kamu lakukan 

sudah benar? 
SP-4 Sudah pak. 
P Coba lihat kembali yang ditanyakant Apakah hasil 

perhitungan yang kamu peroleh sudah mampu menjawab 
pertanyaan tersebut? 

SP-4 Sudah pak. Kan Rini beli 1 kgjeruk dan 2 kg mangga. 
P Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari proses pengerjaan 

soal yang sudah kamu lakukan? 
SP-4 Harga yang dibayat Rini adalah Rp26.000,00 
P Kenapa kemarin tidak tulis kesimpulannya? 
SP-4 Lupa, soalnya mau cepat kerjakan soal lain. 
P Satuan apa yang kamu gunakan untuk harga tersebut? 
SP-4 Rupiah pak. 
P Apakah kamu sudah mengerti kesalahan kamu 

mengerjakan soal tersebut? 
SP-4 Sudah pak 
P Jika kamu diminta mengerjakan soal serupa lagi apakah 

kamu bisa menjawab dengan benar? 
SP-4 Insya Allah bisa 

Dengan membandingkan hasil pekerjaan s1swa dengan hasil 
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wawancara, maka diperoleh letak dan faktor kesalahan yang dilakukan 

oleh SP-4 disajikan pada tabel sebagai berikut: 

(a) Analisis Jenis Kesalahan SP-4 pada soal nomor I 

Tabel 4.47 
An r . J . K lah SP 4 d I a lSlS ems esa an - pa a soa nomor 1 

Jen is 
lndikator Penyebab 

Kesalahan 
Konsep Tidak menuliskan yang Siswa bingung dan 

diketahui dan ditanyakan malas menulis karena 
dianggap terlalu . . 
pan3ang . s1swa mau 
langsung jawab karena 
takut kehabisan waktu 

Salah dalam menuliskan Siswa tidak paham 
permisalan bahwa yang dimaksud 

adalah harga 1 kgjeruk 
ataumangga 

Prinsip Salah dalam menentukan Siswa buru-buru ingin 
jawaban akhir dan cepat menyelesaikan 
penarikan kesimpulan soal sampai lupa yang 
matematika ditanyakan dalam soal 

(b) Analisis Letak Kesalahan SP-4 pada soal nomor 1 

Tabel 4.46 
An r . L tak K lah SP 4 da 1 1 a ISIS e esa an - pa soa nomor 

Letak Indikator Penyebab 
Kesalahan 

Comprehension Tidak menuliskan yang Siswa bingung dan 
diketahui dan yang malas menulis karena 
ditanyakan dianggap terlalu 

panjang . siswa mau 
langsung jawab 
karena takut 
kehabisan waktu 

Transformation Salah dalam Siswa tidak paham 
menuliskan permisalan bahwa yang dimaksud 

adalah harga 1 kg 
jeruk atau mangga 

Encoding Salah dalam Siswa lupa 
menuliskan jawaban menuliskan 
akhir/ kesimpulan kesimpulan karena 

mau langsung jawab 
soal lainnya 
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(2) Soal nomor 2 

Adapun jawaban yang diberikan SP-4 pada waktu tes dan cuplikan 

wawancara sebagai berikut: 

Gambar 4.17. Jawaban SP-4 nomor 2 

Cuplikan wawancara: 

P Coba baca kembali soal nomor 2! 
SP-4 (membaca soa[) 
P Apa yang diketahui dari soal tersebut? 
SP-4 Selisih umur ayah dan anaknya = 26 tahun 

Jumlah umur mereka lima tahun yang lalu = 34 tahun 
P Kenapa kemarin tidak ditulis yang diketahui? 
SP-4 Kepanjangan kalau ditulis pak ntar habis waktunya. 
P Selanjutnya apa yang ditanyakan dari soal tersebut? 
SP-4 Umur mereka dua tahun yang akan datang 
P Apakah hal-hal yang diketahui sudah cukup untuk 

menjawab pertanyaan tersebut? 
SP-4 Cukup pak 
P Bagaimana permisalan dari yang diketahui pada soal 

terse but? 
SP-4 Misalkan x = umur ayah , kemudian y = umur anak 
P Bagaimana model matematika dari yang diketahui pada 

soal tersebut? 
SP-4 x-y=26 

x+y=44 
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P Bisa jelaskan metode apa yang digunakan untuk 
menyelesaikan soal tersebut? 

SP-4 Eliminasi dan substitusi pak. 
P Apakah semua langkah pengerjaan yang kamu Jakukan 

sudah benar? 
SP-4 Menurut saya udah benar pak 
P Yakin? Apa tidak ada yang kurang? 
SP-4 Gak ada pak. Udah benar. 
P Coba lihat kembali yang ditanyakan! Apakah hasil 

perhitungan yang kamu peroleh sudah mampu menjawab 
pertanyaan tersebut? 

SP-4 0 iya pak. 
Umur mereka 2 tahun akan datang pak. 

P Kenapa bisa salah? 
SP-4 Lupa pak yang ditanyakan. Mungkin karena gak ditulis 

pak. 
P Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari proses pengerjaan 

soal yang sudah kamu lakukan? 
SP-4 Umur ayah dan anak 
P Cuma gitu aja? Berarti jawaban kamu kemarin salah donk? 
SP-4 Iya pak, karena tidak tambah dengan 2 tahun. 
P Apakah kamu sudah mengerti kesalahan kamu 

mengerjakan soal tersebut? 
SP-4 Sudah pak 
P Jika kamu diminta mengerjakan soal serupa lagi apakah 

kamu bisa menjawab dengan benar? 
SP-4 Siap pak. 

Dengan membandingkan hasil pekerjaan siswa dengan basil 

wawancara, maka diperoleh letak, jenis dan faktor kesalahan yang 

dilakukan oleh SP-4 disajikan pada tabel sebagai berikut: 

(a) Analisis Jenis Kesalahan SP-4 pada soal nomor 2 

Tabel 4.47 
An i · . J . K alah SP 4 d a lSlS ems es an - pa a soa nomor 2 

Jenis Indikator Penyebab 
Kesalahan 

Konsep Tidak menuliskan yang Siswa mau langsung 
diketahui dan jawab karena takut 
ditanyakan kehabisan waktu 

Prinsip Salah dalam Karena siswa tidak 
menentukanjawaban menulis yang 
akhir dan penarikan ditanyakan sehingga 
kesimpulan matematika lupa yang ditanyakan 
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(b) Analisis Letak Kesalahan SP-4 pada soal nomor 2 

Tabel 4.48 
Anal .. L tak K alah SP 4 d I ISIS e es an - pa a soa nomor 2 

Letak 
lndikator Penyebab 

Kesalahan 
Comprehension Tidak menuliskan Siswa mau langsung 

yang diketahui dan jawab karena takut 
yang ditanyakan kehabisan waktu 

Process skill Tidak lengkap Karena Siswa tidak 
menyelesaikan model menulis yang 
matematika ditanyakan sehingga 

lupa yang ditanyakan 
dalam soal. 

Encoding Salah dalam Karena tidak selesai 
menuliskan jawaban mengerjakan sehingga 
akhir/ kesimpulan kesimpulannya salah. 

(3) Soal nomor 3 

Adapun jawaban yang diberikan SP-4 pada waktu tes dan cuplikan 

wawancara sebagai berikut: 

Gambar 4.18. Jawaban SP-4 nomor 3 

Cuplikan wawancara: 

P : Coba baca kembali soal nomor 3 ! 
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SP-4 (membaca soal) 
P Apa yang diketahui dari soal? 
SP-4 Selisih dua bilangan adalah 10 

Bilangan pertama kali 2 hasilnya sama dengan tiga 

p 

SP-4 

p 

SP-4 
p 
SP-4 
p 

SP-4 
p 

SP-4 
p 

SP-4 

-
kurangnya dari bilangan kedua 
Kenapa .kem.arin tidak ditulis? 
Males aja pak, yang penting paham daripada habis 
waktunya. 
Ok. Sekarang Selanjutnya apa yang ditanyakan dari soa1 
terse but? 
Jumlah kedua bilangan tersebut pak. 
KemarinJ·uga tidak ditulis. Kenapa? 
Mau langsung jwab biar cepat selesai. 
Apakah hal-Jhal yang diketahui sudah cukup untuk 
menjawab pertanyaan tersebut? 
Sudahpak. 
Bisa buat permisalan dari yang diketahui pada soal 
terse but? 
Misalkan a = bilangan petama dan b = bilangan kedua. 
Kalau begiatu~ bagaimana model matematika dari yang 
diketahui pada soal tersebut? 
Selishnya sepuluh berarti a - b = 10. 
Bilangan pertama kali 2 sama dengan 3 l'llrangnya dari 
bilangan kedua, artinya a kali 2 = b - 3 

P Coba menjelaskan metode apa yang digunakan untuk 
menyelesaikan soal tersebut? 

SP-4 Substitusi pak. 
P Apakah semua langkah pengerjaan yang kamu lakukan 

sudah benar? 
SP-4 Gak yakin pak. Kayaknya salah 
P Yang mana? Kenapa bisa salah? 
SP-4 Yang ini pak, 20 + 2b = b - 3. 

Kan pindah ruasnya, jadi 2b - b = 20 - 3. Seharunya -20 
pak. Kemarin saya tidak hati-hat1 karena buru-buru pak 

P Lain kali harus hati-hati. Dan satu lagi tidak ada istilah 
pindah ruas ya. Tapi kedua ruas ditambahkan atau 
dikurangi dengan bilangan yang sama. 

SP-4 Saya pak. 
P Coba lihat kembali yang ditanyakan! Apakah hasil 

perhitungan yang kamu perofeh sudah mampu menjawab 
pertanyaan tersebut? 

SP-4 Ditanya jumlah berarti ditambahkan a dan b. tapi saya 
kemarin salah pak .. 

P Apakah kamu :sudah mengerti kesalahan kamu 
mengerjakan soal tersebut? 

SP-4 Tahu pak. 
P Jika kamu diminta mengerjakan soal serupa lagi apakah 

kam.u bisa menjawab dengan benar? 
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SP-4 Insya Allah pak, bisa pale 

Dengan membandingkan basil pekerjaan s1swa dengan basil 

wawancara, maka diperoleb letak, jenis dan faktor kesalahan yang 

dilakukan oleb SP-4 disajikan pada tabel sebagai berikut: 

(a) Analisis Jenis Kesalahan SP-4 pada soal nomor 3 

Tabel 4.49 
Analisis Jenis Kesalahan SP-4 pada soal nomor 3 

Jenis 
Indikator Penyebab 

Kesalahan 
Konsep Salah menuliskan yang Siswa malas 

dketahui dan ditanyakan menuliskan yang 
diketahui dan yang 
ditanyakan 

Prinsip Salah dalam menentukan Karena kesalahan 
jawaban akhir soal dan operasi dalam 
penarikan kesimpulan. menyelesaikan 

sehingga siswa salab 
menentukan nilai 
akhir. 

Operasi Salah dalam Siswa kurang teliti 
menggunakan operasi dalam menggunakan 
penjumlahan dan operasi penjumlahan 
pengurangan dan pengurangan 

(b) Analisis Letak Kesalahan SP-4 pada soal nomor 3 

Tabel 4.50 
An r . L ak K lah SP 4 d I a ISIS et esa an - pa a soa nomor 3 

Letak lndikator Penyebab 
Kesalahan 

Comprehension Tidak menuliskan Siswa malas 
yang diketahui dan menuliskan yang 
yang ditanyakan diketahui dan yang 

ditanyoknn karena 
takut waktunya habis 

Process skill Salah dalam Siswa kurang teliti 
menyelesaikan model 
matematika 

·-· 
Encoding Salah dalam Karena salah 

menuliskan jawaban menyelesaikan model 
akhir/ kesimpulan sehingga 

kesimpulannya salah. 
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( 4) Soal nomor 4 

Adapun jawaban butir soal nomor 4 yang diberikan SP-4 pada waktu 

tes dan cuplikan wawancara sebagai berikut: 

Gambar 4.19. Jawaban SP-4 nomor 4 

Cuplikan wawancara: 

P Coba baca kembali soal nomor 4! 
SP-4 (membaca soal) 
P Apa yang diketahui dari soal tersebut? 
SP-4 Dalam dompet Anto ada 25 lembar uang sepuluh ribu dan 

lima ribu, terns besar uang Anto Rp200.000,00 
P Kamu ngerti, tapi kenapa kemarin tidak ditulis? 
SP-4 Biasanya langsung jawab pak biar cepat. 
P Apa yang ditanyakan dari soal tersebut? 
SP-4 Banyak lembar masing-masing Uang lima ribu dan sepuluh 

ribu 
P Apakah hal-hal yang diketahui sudah cukup untuk 

menjawab pertanyaan tersebut? 
SP-4 Iya sudah pak, sudah cukup. 
P Bisa buat permisalan? 
SP-4 Misal uang lima ribu x dan sepuluh ribu y. 
P Yang lima ribu dan sepuluh ribu itu banyak lembarannya 

atau besar uangnya? 
SP-4 Bigung pak. 
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P Ok. Dengar ya, yang dimaksud disini adalah banyak 
lembarannya. 

SP-4 Iya pak, sekarang udah ngerti. 
P Bagaimana model matematika dari yang diketahui pada 

soal tersebut? 
SP-4 x + y = 25 

5.000x+ 10.000y = 200.000 
P Dapatkah kamu menjelaskan metode apa yang digunakan 

untuk menyelesaikan soal tersebut? 
SP-4 Eliminasi dan substitusi pak. 
P Terus apakah semua langkah pengerjaan yang kamu 

Iakukan sudah benar? 
SP-4 Hasilnya salah pak. 
P Periksa kembali jawaban kamu, persamaan pertama kamu 

kalikan 5000 ya, kenapa? 
SP-4 Kan kalau eliminasi harus dikalikan supaya x sama pak. 
P Kena_pa bukan _persamaan kedua yang disederhanakan? Itu 

bisa dibagi 5.000 
SP-4 Saya kira hams dikalikan pak. 
P Coba periksa kembali jawaban kamut Adak.ah langkah atau 

operasi yang salah? 
SP-4 Kemarin saya salah baginya pak 
P Kenapa bisa salah? 
SP-4 Soalnya tidak hati-hati pak. Karena tidak fokus pak. 
P Kenapa tidak fokus? 
SP-4 Takut habis waktu pak. 
P Kemarin basil akhirnya salah. juga tidak ada kesimpulan. 

Kenapa? 
SP-4 Salah bagi, jadinya salah pak. Kesimpulan saya lupa pak 

karena buru-buru, biasanya ndak pakai kesimpulan pak. 
P Sekarang apalkah kamu sudah mengerti kesalahan kamu 

mengerjakan soal tersebut? 
SP-4 Sudah pak. 
P Jjka kamu diminta mengerjakan soaJ serupa Jagj apakab 

kamu bisa me:njawab dengan benar? 
SP-4 Bisa pak. 

Dengan membandingkan basil pekerjaan s1swa dengan basil 

wawancara, maka di_peroleh letak dan faktor kesalahan yang dilakukan 

oleh SP-4 disajikan pada tabel sebagai berikut: 
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(a) Analisis Jenis Kesalahan SP-4 pada soal nomor 4 

Tabel 4.51 
An i · . J . K alah SP 4 d I a ISIS ems es an - pa a soa nomor 4 

Jenis 
lndikator Penyebab 

Kesalahan 
Konsep Salah menuliskan yang Siswa maujawab 

diketahui langsung agar cepat 
selesai 

Salah menuliskan Siswa tidak bisa 
permisalaan membedakan banyak 

lembaran dengan 
besar uang. 

Prinsip Salah dalam Siswa kurang 
menggunakan aturan- memahami bahwa 
aturan dalam metode untuk menyelesiakan 
substutusi atau eliminasi elminasi persamaanya 

bisa disederhanakan 
tidak hanva dikalikan 

salah dalam menentukan Siswa lupa 
jawaban akhir soal dan menuliskan 
penarikan kesimpulan. kesimpulan karena 

buru-buru 

(b) Analisis Letak Kesalahan SP-4 pada soal nomor 4 

Tabel 4.52 
Anal. . L ak K al ah SP 4 d al 4 ISIS et es an - pa a so nomor 

Letak Indikator Penyebab 
Kesalahan 

Comprehension Salah menuliskan yang Siswa mau jawab 
diketahui dan yang langsung agar cepat 
ditanyakan selesai 

Tranformation Salah menuliskan Siswa tidak bisa 
permisalaan membedakan banyak 

lembaran dengan besar 
uang. 

Process skill Salah dalam Siswa salah 
menyelesaikan model melakukan operasi 

pembagian karena 
tidak fokus akibat 
takut kehabisan waktu 

Encoding Salah dalam Siswa lupa menuliskan 
menuliskan jawaban kesimpulan karena 
akhir/ kesimpulan buru-buru 
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." 

(5) Soal nomor 5 

Adapun jawaban yang diberikan SP-4 pada waktu tes dan cuplikan 

Gambar 4.20. Jawaban SP-4 nomor 5 

Cuplikan wawancara: 

p 
SP-4 
p 
SP-4 

p 
SP-4 

p 
SP-4 
p 

SP-4 
p 
SP-4 
p 

SP-4 
p 

s 

p 
SP-4 

Coba baca kembali soal nomor 5 ! 
(membaca soal) 
Apa yang diketahui dari soal nomor 5? 
Keliling persegi panjang = 28 cm 
Kemudian, lebarnya kurang 2 cm dari panjangnya. 
Kenapa tidak kamu ditulis? 
Kemarin bingung pak, tidak ngerti dengan kalimat lebarnya 
kurang 2 cm dari panjang 
Selanjutnya apa yang ditanyakan dari soal tersebut? 
Luas persegi panjang pak. 
Coba periksa jawabannya kemarin kenapa tidak ditulis 
yang ditanyakan? 
saya buru-buru jawab takut habis waktunya pak. 
Terus yang ditanyakan apa? 
Luas Persegi panjang pak. 
Apa permisalan yang kamu gunakan untuk menyelesaikan 
soal tersebut. 
Misalkan panjang = p dan lebar = I 
Kemarin kamu misalkan x = panjang dan y = lebar. Tapi 
model matematikanya kamu gunakan p dan 1 kenapa? 
Bingung pak. Karena kalau keliling persegi panjang 
pakainya p dan I. 
Coba lihat model matematikanya. Kenapa 1 - 2 = p? 
Itu yang saya bingung pak, kan lebarnya kurang 2 cm dari 
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panjangnyajadinya 1- 2 = p 
P Perbatikan ya, "Lebarnya kurang 2 cm dari panjangnya" itu 

berarti panjangnya lebib 2 cm dari lebarnya. Sehingga yang 
benar 1 = p -2 

S Saya pak. Maaf kemarin tidak ngerti. 
P Metode apa yang kamu gunakan untuk menyeJe.safakan 

soal tersebut? 
SP-4 Subsitusi nilai / - 2 = p ke keliling. 
P Ok. T erus apzkch1 ~~teat 1at:rig1...ch1 ~.rzatt1 ·.rzaig 11...'m't'ta 

lakukan sudab benar? 
SP-4 Sudah pak. T;api salah pak. 
P Kenapa salah? 
SP-4 Model matematikanya yang salah pak. 
P Coba libat kembali yang ditanyakan! Apakah basil 

perhitungan yang kamu peroleb sudah mampu menjawab 
pertanyaan tersebut? 

SP-4 Yang ditanya luasnya pak. Saya tidak cari? 
P Kenapa tidak dicari? 
SP-4 Lupa yang ditanyakan pak. 
P ltu salah satu akibat jika tidak dituliskan apa yang 

ditanyakan. 
SP-4 Saya pak. 
P Terus kemarin tidak ada kesimpulannya. Kenapa? 
SP-4 Iya pak, saya lupa karena biasanya sampai basil. 
P Satuan apa yang kamu gunakan untuk luas persegi panjang 

seharunya apa? 
SP-4 Sentimeter pangkat dua pak 
P Apakah kamu sudah mengerti kesalahan kamu 

mengerjakan soal tersebut? 
SP-4 Sudah pak. 
P Selama ini, apakah kamu sering mengerjakan soal cerita 

SPLDV deng;an variasi yang berbeda 
SP-4 Jarang pak 
P Kenapa? 
SP-4 Biasanya contohnya cuma satu terns dikasi soal latihan 
P Lain kali jangan banya menunggu dari guru, tapi barns 

aktifkerjakan soa\ 
SP3 Sayapak 
P Jika kamu diminta untuk mengerjakan soal serupa lagi 

apakah kamu bisa menjawab dengan benar? 
SP-4 bisa pak. 

Dengan membandingkan basil pekerjaan siswa dengan basil 

wawancara, maka diperoleb letak, jenis dan faktor kesalahan yang 

dilakukan oleb SP-4 disajikan pada tabel sebagai berikut: 
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(a) Jenis Kesalahan pada SP-4 soal nomor 5 

Tabel 4.53 
Analisis Jenis Kesalahan ada SP-4 soal nomor 5 

Jenis 
Kesalahan 

Konsep 

Prinsip 

Indikator 

Tidak menuliskan yang 
ditanyakan 
Salah membuat 
permisalan 

Penyebab 

Siswa tidak 
memahami soal 
Siswa kurang 
memahami konsep 
variabel 
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salah dalam menentukan 
jawaban akhir soal dan 
penarikan kesirnpulan. 

Siswa kurang teliti 
dalam menjawab 
sehingga lupa deng 
apa yang ditanyakan 

an 

(b) Analisis Letak Kesalahan SP-4 pada soal nomor 5 

Tabel 4.54 
Analisis Letak Kesalahan SP-4 ada soal nomor 5 

Letak 
Kesalahan 

lndikator 

Comprehension Salah menuliskan 
yang diketahui dan 
yang ditanyakan 

Process skill 

Encoding 

Tidak lengkap 
menyelesaikan model 
matematika 

Tidak menuliskan 
kesimpulan 

Penyebab 

Siswa tidak 
memahami makna 
yang terkandung 
dalam soal. 
Siswa kurang teliti 
dalam menjawab 
sehingga lupa deng 
a a an ditan akan 

an 

1 

el 
Karena tidak selesa 
menyelesaikan mod 
sehingga kesimpulan 
tidak ditulis. 

e) Deskripsi dan analisis data untuk subyek penelitian kelima (SP-5 ) 

Subyek penelitian kelima (SP-5) merupakan salah satu subyek dari 

kategori kemampuan rendah (KR). Dari 5 soal yang diberikan pada saat 

tes, siswa tersebut (SP-5) melakukan kesalahan dalam menjawab se mua 

soal, yaitu nomor 1, 2, 3, 4 dan 5. Adapun rincian jenis, letak dan 

penyebab kesalahan SP-5 untuk masing-masing butir soal adalah seb agai 

berikut: 
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(1) Soal nomor 1 

Adapun jawaban yang diberikan SP-5 pada waktu tes dan cuplikan 

wawancara sebagai berikut: 

Gambar 4.21. Jawaban SP-5 nomor 1 

Berdasarkan jawaban siswa di atas, tampak bahwa siswa tidak 

menuliskan pennisalan, tidak menyelesaikan model matematika sesuai 

dengan pertanyaan, dan tidak menuliskan hasil akhir/ kesimpulan. 

Cuplikan wawancara: 

P Coba baca kembali soal nomor 1 ! 
SP-5 (membaca soal) 
P Apa yang diketahui dari soal? 
SP-5 Rani membeli 2 kg jeruk dan 3 kg mangga harganya 

Rp.44.000,00. 
Rina membeli 5 kg jeruk dan 4 kg mangga harganya 
Rp.82.000,00 

P Selanjutnya apa yang ditanyakan dari soal tersebut? 
SP-5 Hargajeruk dan mangga. 
P Coba eek kembali soalnya. Berapa kg jeruk dan berapa kg 

mangga? 
SP-5 Maaf pak saya kurang ngerti. 
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P Dapatkah kamu membuat permisalan dari yang diketahui 
pada soal tersebut? 

SP-5 Bisa pak, misalnya x = hargajeruk dan y =harga mangga 
P Kemarin kenapa tidak ditulis? 
SP-5 Lupa pak. 
P SeJ;mjJJtny.a bagaimana model matematika dari yang 

diketahui pada soal tersebut? 
SP-5 2x + 3y = 44.000 

Sx+ 4y = 82.000 

134 

P Dapatkah kamu menjelaskan metode apa yang digunakan 
untuk menyelesaikan soal tersebut? 

SP-5 Eliminasi pak. 
P Apakah semua langkah pengerjaan yang kamu lakukan 

sudah benar? 
SP-5 Tidak selesai pak 
P Kenapa tidak selesai? 
SP-5 Saya bingung pak, tidak tahu caranya karena hasilnya 

komapak. 
P Periksa kembali jawaban kamu, kenapa ruas kanan tidak 

ikut dikalikan? 
SP-5 Saya lupa caranya pak. 
P Sebelum tes, kamu belajar atau tidak? 
S Tidak pak, saya ketiduran. 
P Lain kali, kedua ruas harus dikalikan. Jangan hanya yang 

ruas kiri saja. 
SP-5 Saya pak. 
P Coba lihat kembali yang ditanyakan! Apakah hasil 

perhitungan yang kamu peroleh sudah mampu menjawab 
pertanyaan ttersebut? 

SP-5 Tidak pak. JTawaban saya salah. 
P Kemarin juga tidak ada kesimpulannya, kenapa? 
SP-5 Lupa pak. 
P Kalau pertanyaannya cari harga, maka satuan apa yang 

kamu gunakan untuk ha.rga tersebut? 
SP-5 Rupiah pak. 
P Apakah kan-:m sudah mengerti kesalahan kamu 

mengerjakan soal tersebut? 
SP-5 Iya pak 
P Jika kamu diminta mengerjakan soal serupa lagi apakah 

kamu ofsa menjawab dengan benar? 
SP-5 Bisa pak. 

Dengan membandingkan hasil pekerjaan s1swa dengan hasil 

wawancara, maka diperoleh letak dan faktor kesalahan yang dilakukan 

oleh SP-5 disajikan pad.a tabel sebagai berikut: 
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(a) Analisis Jenis Kesalahan SP-5 pada soal nomor I 

Tabel4.55 
Anal. . J . K alah SP 5 d ISIS ems es an - pa a soa nomor 

Jen is 
lndikator Penyebab 

Kesa la ban 
Konsep Salah dalam siswa kurang 

menuliskan yang memahami soal 
ditanyakan 

Prinsip Salah dalam Siswa lupa caranya 
menggunakan aturan menyelesaikan SPLDV 
yang ada pada metode dengan eliminasi. 
eliminasi 

Salahdalam Siswa tidak memahami 
menentukanjawaban pertanyaan dalam soal 
akhir dan penarikan dan lupa menuliskan 
kesimpulan matematika kesimpulan dan satuan 

Operasi Salah dalam Siswa tidak 
menggunakan operasi melanjutkan operasi 
pembagian pembagian karena 

hasilnya tidak bulat. 

(b) Analisis Letak Kesalahan SP-5 pada soal nomor I 

Tabel 4.56 
Analisis Letak Kesalahan SP-5 pada soal nomor I 

Letak 
lndikator Penyebab 

Kesalahan 
Comprehension Salah menuliskan yang Siswa kurang 

ditanyakan memahami 
pertanyaan dalam 
soal. 

Transformation Tidak menuliskan Siswa tidak menulis 
permisalan permisalan karena 

lupa 
Process skill Salah dalam Siswa lupa caranya 

menyelesaikan model menyelesaikan 
matematika SPLDV dengan 

eliminasi. 
Encoding Salah dalam Tidak menyelesaikan 

menuliskan jawaban model dan lupa 
akhir/ kesimpulan menuliskan 

kesimpulan dan 
satuan. 
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(2) Soal nomor 2 

Adapun jawaban yang diberikan SP-5 pada waktu tes untuk soal nomor 

2 dan cuplikan wawancara sebagai berikut: 

Gambar 4.22. Jawaban SP-5 nomor 2 

Cuplikan wawancara: 

P Coba baca kembali soal nomor 2! 
SP-5 (membaca soaf) 
P Apa yang diketahui dari soal? 
SP-5 Selisih umur ayah dan anaknya = 26 

jumlah umur mereka lima tahun yang lalu = 34 
P Kenapa kemarin tidak ditulis? 
SP-5 Lupa pak. 
P Selanjutnya apa yang ditanyakan dari soal tersebut? 
SP-5 Umur mereka dua tahun yang akan datang 
P Kenapa yang ditanyakan juga tidak ditulis? 
SP-5 Lupa pak 
P Apakah kamu paham dengan soal tersebut? 
SP-5 Tidak terlalu paham pak. Soalnya sulit. 
P Coba buat permisalan dari yang diketahui pada soal 

terse but? 
SP-5 Misal : x = umur ayah , y = umur anak 
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P Kenapa pennisalan tidak ditulis? 
SP-5 Kemarin agak bingung pak 
P Bisa buat model matematikanya? 
SP-5 Yang selisilh, berarti dikurangi pak. 

Yang kedua, saya bingung pak, makanya kurangi 5 
P Saya lihat masih salah di persamaan yang kedua. kenapa 

bisa begitu? 
SP-5 Lima tahun yang lalu berarti kurangi 5 pak. Jadinya 

x + y = 34-5 = 29 

P Bisa jelaskan metode apa yang digunakan untuk 
menyelesaikan soal tersebut? 

SP-5 Pakai eliminasi sama substitusi pak. 
\> Ok. A\)ak.ah semua langkah pengerjaan yang kamu lakukan 

sudah benar? 
SP-5 Saya tidak ngerti pak. Saya tulis aja begitu. 
P Coba lihat kembali yang ditanyakan! Apakah hasil 

perhitungan yang kamu peroleh sudah mampu menjawab 
pertanyaan tersebut? 

SP-5 saya bingung dengan yang dua tahun akan datang pak 
P Itu maksudnya, umur ayah dn anaknya masing-masing 

ditambah 2 tahun. 
SP-5 Saya pak. Kemarin saya tidak ngerti. 
P Kesimpulan a\)a yang kamu pe!Qleh dari ~m~ses pengajrum 

soal yang sudah kamu lakukan? 
SP-5 Umur ayah dan anak 
P Itu masih k.urang tepat, karena belum ditambah dengan 2 

tahun. 
~\>-S l".fa \)ak. 

P Satuan apa yang kamu gunakan unt\.lk umur tersebut? 
SP-5 Tahun 
P Apakah kamu sudah mengerti kesalahan kamu 

mengerjakan soal tersebut? 
SP-5 Sudahpak 
P Jika kamu diminta mengerjakan soal yang serupa lagi 

apakah kamu bisa menjawab dengan benar? 
SP-5 Insya Alla.ht pak. 

Dengan membandingkan hasil pekerjaan s1swa dengan hasil 

wawancara, maka diperoleh letak, jenis dan faktor kesalahan yang 

dilakukan oleh SP-5 disajikan pada tabel sebagai berikut: 
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(a) Analisis Jenis Kesalahan SP-5 pada soal nomor 2 

Tabel 4.57 
Analisis Jenis Kesalahan ada SP-5 soal nomor 2 

Jenis 
Kesalahan 

Konsep 

Prinsip 

lndikator 

Salah menuliskan yang 
diketahui dan yang 
ditanyakan 
Salah membuat model 
matematika 

Penyebab 

Siswa tidak 
memahami soal 

Siswa tidak 
memahami soal 

Salah dalam menentukan Siswa tidak 
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jawaban akhir soal dan 
penarikan kesimpulan. 

memahami pertanyaan 
dalam soal sehingga 
salah ·menentukan 
jawaban akhir 

(b) Analisis Letak Kesalahan SP-5 pada soal nomor 2 

Tabel 4.58 
a ISIS e esa an - pa a soa An 1 · . L tak K lab SP 5 d nomor 2 

Letak 
Indikator Penyebab 

Kesalahan 
Comprehension Salah menulis yang Siswa lupa menulis 

diketahui yang diketahui 

Salah menulis yang Siswa lupa menulis 
ditanyakan yang ditanyakan 

Transformation Salah membuat model Siswa kurang 

matematika memahami makna 
kalimat dalam soal. 

Process skill Salah dalam Akibat dari salah 
menyelesaikan model model matematika 
matematika 

Tidak menyelesaikan Siswa kurang 
model matematika memahami 

pertanyaan dalam 
soal. 

Encoding Salah dalam Siswa kurang 

menuliskan jawaban mema.hami 
akhir/ kesimpulan pertanyaan dalam 

soal. 
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(3) Soal nomor 3 

Adapun jawaban yang diberikan SP-5 pada waktu tes dan cuplikan 

wawancara sebagai berikut: 

Gambar 4.23. Jawaban SP-5 nomor 3 

Cuplikan wawancara: 

P Coba baca kembali soal nomor 3 ! 
SP-5 (membaca soal) 
P Apa yang diketahui dari soal? 
SP-5 Selisih dua bilangan adalah 10 

Bilangan pertama kali dua hasilnya sama dengan tiga 

kurangnya dari bilangan kedua 

P Mengapa yang diketahui kemarin tidak ditulis? 

SP-5 Tidak ngerti pak. 
P Ok. Sekarang apa yang ditanyakan dari soal tersebut? 

SP-5 Jumlah kedua bilangan tersebut pak. 

P Kenapa kemarin tidak ditulis? 

SP-5 Saya lupa pak. Bingung pak. 
P Apakah hal-hal yang diketahui sudah cukup untuk 

menjawab pertanyaan tersebut? 

SP-5 cukup pak. 
P Bisa buat permisalan dari yang diketahui pada soal 

terse but? 
SP-5 Misalkan bilangan pertama = x dan bilangan kedua =y 

P Kenapa kemarin tidak ditulis? 

SP-5 Lupa pak 
P Bagaimana model matematika dari yang diketahui pada 

soal tersebut? 
SP-5 x - y = 10. 
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2x = 3 -y 

P Bisa dijelaskan persamaan yang kedua? 
SP-5 Saya tidak mengerti maksudnya pak. Saya asal tulis 

daripada kosong. 
P Ok. Dapatkah kamu menjelaskan metode apa yang 

digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut? 
SP-5 metode substitusi pak. 
P Apakah semua langkah pengerjaan yang kamu lakukan 

sudah benar? 
SP-5 Tidak selesai pak. 
P Perhatikan lang;kah yang ini (menunjuk jawaban siswa) 

2x = 3 -y, kok bisa y = 2x -3 
SP-S Pindah ruas pak. 

P Lain kali hati-hati. Ingat pindah mas itu tidak ada. Tetapi 
kedua mas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang 
sama!. 

SP-5 Saya pak 
P C-Oba imat kembali yang ditanyakan! Apakah hasil 

SP-5 

p 

SP-3 
p 

SP-5 
p 

SP-5 
p 

SP-5 

perhitungan yang kamu peroleh sudah mampu menjawab 
pertanyaan tersebut? 
Jawaban saya salah pak, belum selesai karena yang 
ditanyanya jumlahnya. 
K~\)a tidak diilanjutkan? 
Tidak ngerti lagi pak 
Mengapa tidak menulis kesimpulan? 
Lupapak. 
Apakah kamu sudah mengerti kesalahan kamu 
mengerjakan soal terse.but? 

Sudah ngerti palk. 
Jika kamu diminta mengerjakan soal sempa lagi apakah 
kamu bisa menjawab dengan benar? 
Iya bisa pak. 

Dengan membandingkan hasil pekerjaan siswa dengan hasil 

wawancara, maka diperoleh letak, jenis dan faktor kesalahan yang 

dilakukan oleh SP-5 dalam menyelesaikan soal nomor 4 disajikan pada 

tabel sebagai berikut: 
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(a) Analisis Jenis Kesalahan SP-5 pada soal nomor 4 

Tabel 4.61 
Analisis Jenis Kesalahan SP-5 pada soal nomor 3 

Jenis 
Kesalahan 

Konsep 

Prinsip 

lndikator 

Salah menuliskan yang 
ditanyakan 

Salah dalam menentukan 
jawaban akhir soal dan 

enarikan kesim ulan. 

Penyebab 

Siswa kurang 
memahami soal 

Siswa bingung dan 
kurang teliti 

(b) Analisis Letak Kesalahan SP-5 pada soal nomor 3 

Tabel 4. 62 
Anal .. L tak K lah SP 5 d ISIS e esa an - pa a soa nomor 3 

Letak 
lndikator Penyebab 

Kesalahan 
Comprehension Salah menulis yang Siswa kurang 

diketahui memahami soal 
Salah menulis yang Siswa lupa menulis 
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ditanyakan yang ditanyakan dan 
buru-buru mau 
menyelesaikan jawab 
so al 

Tidak menuliskan Siswa lupa 
permisalan menuliskan 

permisalan 
Salah membuat model Siswa tidak paham 
matematika dengan soalnya 

karena merasa 
soalnya sulit. 

Process skill Salah dalam Siswa tidak paham 
menyelesaikan model konsep operasi 
matematika perkalian bilangan 

negatif. 
Tidak menyelesaikan Siswa tidak teliti 
model matematika sehingga lupa 

menyelesaikan sesuai 
dengan permintaan 
so al 

Encoding Salah dalam Siswa lupa 
menuliskan jawaban menuliskan 
akhir/ kesimpulan kesimpulan 
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( 4) Soal nomor 4 

Adapun jawaban yang diberikan SP-5 pada waktu tes dan cuplikan 

wawancara sebagai berikut: 

Gambar 4.24. Jawaban SP-5 nomor 4 

Cuplikan wawancara: 

P Coba baca kembali soal nomor 4 ! 
SP-5 (membaca soaf) 
P Apa yang diketahui dari soal tersebut? 
SP-5 Uang Anto 25 lembar besamya Rp.200.000,00. 

Cuma itu yang saya paham pak. 
P Kenapa tidak ditulis yang diketahui? 
SP-5 Bingung pak 
P Kenapa bingung? 
SP-5 Saya tidak ngerti dengan soalnya pak. 
P Apa yang ditanyakan dari soal tersebut? 
SP-5 Banyak lembaran uang 
P Kenapa kemarin tidak ditulis? 
SP-5 Lupa pak. 
P Bisa buat permisalan? 
SP-5 Misal x = uang sepuluh ribu sedangkan 

y = uang lima ribu. 
P Bagaimana model matematika dari yang diketahui pada 

soal tersebut? 
SP-5 x +y=25 

yang satunya tidak tahu pak .. 
P Bisa jelaskan metode apa yang kamu gunakan untuk 
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menjawab soal tersebut? 
SP-5 Saya asal jawab 

P Coba lihat kembali jawaban kamu, itu jawaban belum 
tepat. Kenapa jawab begitu? 

SP-5 Saya bingung pak, tidak ngerti. Jadi asal jawab. 
P Apakah satuan untuk banyak lembaran? 
SP-5 Lembar 
P Kenapa tidak ditulis? 
SP-3 Lupa pak. 

P Ok. Apakah kamu sudah mengerti kesalahan kamu 
mengerjakan soal tersebut? 

SP-5 Sudah pak. 

P Jika kamu diminta mengerjakan soal serupa lagi apakah 
kamu bisa menjawab dengan benar? 

SP-5 Insya Allah saya pak. 

Dengan membandingkan hasil pekerjaan s1swa dengan hasil 

wawancara, maka diperoleh jenis, letak dan faktor kesalahan yang 

dilakukan oleh SP-5 disajikan pada tabel sebagai berikut: 

(a) Analisis Jenis Kesalahan SP-5 pada soal nomor 4 

Tabel 4.61 
Analisis Jenis Kesalahan SP-5 ada soal nomor 4 

Jenis 
lndikator Penyebab 

Kesalahan 
Konsep Salah menuliskan yang Siswa tidak memahami 

diketahui dan yang so al 
ditanyakan 

Salah membuat model Siswa tidak memahami 
matematika so al 

Prinsip Salah dalam Siswa asaljawab 
menggunakan aturan- karena tidak memahami 
aturan yang ada so al 

salah dalam Siswa tidak memahami 
menentukan jawaban pertanyaan dalam soal 

akhir soal dan sehingga salah 
penarikan kesimpulan. menentukanjawaban 

akhir dan lupa 
menuliskan kesimpulan 
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(b) Analisis Letak Kesalahan SP-5 pada soal nomor 4 

Tabel 4.62 
Analisis Letak Kesalahan SP-5 pada soal nomor 4 

Letak 
Indikator Penyebab Kesalahan 

Comprehension Tidak menuliskan yang Siswa tidak 
diketahui dan yang memahami soal. 
ditanyakan 

Tranformation Salah menuliskan Siswa tidak 
permisalaan memahami soal 

Process skill Salah menyelesaikan Siswa asal jawab 
model matematika karena tidak 

memahami soal 
Encoding Salah dalam Siswa tidak 

menuliskan jawaban memahami soal dan 
akhir/ kesimpulan siswalupa 

menuliskan 
kesimpulan. 

(5) Soal nomor 5 

Adapun jawaban yang diberikan SP-5 pada waktu tes dan cuplikan 

wawancara sebagai berikut: 

Gambar 4.26. Jawaban SP-5 nomor 5 

Cuplikan wawancara: 

P : Coba baca kembali soal nomor 5 ! 
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SP-5 (membaca soal) 
P Apa yang diketahui dari soal tersebut? 
SP-5 Keliling persegi panjang = 28 cm 

Kemudian, lebarnya kurang 2 cm dari panjangnya. 
P Kenapa tidak diitulis? 
SP-5 Lupa pak, bjasanya Jangsung jawab 
P Selanjutnya apa yang ditanyakan dari soal tersebut? 
SP-5 Luas persegi panjang pak. 
P Mengapa tidak ditulis? 
SP-5 Lupa juga pak, tergesa-gesa. 
P bagaimana permisalan yang kamu gunakan untuk 

menyefesaikan soal tersebut. 
SP-5 Misalkan panjamg = p dan lebar = 1 
P Kenapa kemarin tidak ditulis permisalannya? 
SP-5 Hebe . .. .. , lupa jjuga pak. 
P Bagaimana model matematika dari yang diketahui pada 

soal tersebut? 
SP-5 Keliling = 28, j adinya 2p + 21 = 28 

1- 2 = p 
P Untuk persamaan yang kedua, kenapa bisa 1- 2 = p 
SP-5 Di soal lebar kurang 2 cm dari panjang pak. 
P Coba pahami lagi, kalimat tersebut. 
SP-5 Maaf pak, saya. tidak ngerti 
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P Perbatikan ya, lebarnya kurang 2 cm dari panjang, itu sama 
artinya dengan panjangnya lebih 2 cm dari lebar. Dengan 
kata lain p - 1 = 2 atau 1 = p - 2. 

SP-5 Maaf pak, kemarin saya tidak ngerti pak. 
P Metode apa yang kamu gunakan untuk menyelesaiakan 

soaI tersebut? 
SP-5 Substitusi pak. 
P Ok. Terns apakah semua langkah pengerjaan yang kamu 

lakukan sudah benar? 
SP-5 Ada yang salah pak. 
P Perbatikan la_gi basil pengerjaan mu! 

4/ - 4 = 28 kenapa bisa 41 = 28 - 4? 
S Maaf pak, saya salah sebarusnya ditambah .. 

Saya kurang teliti pak. 
P Ok. Hasilnya berapa? 
SP-5 Lebarnya 6 dan panjangnya 4 
P Coba lihat kembali yang ditanyakan! Apakah basil 

perhitungan yang kamu peroleb sudah mampu menjawab 
pertanyaan tersebut? 

SP-5 Yang ditanya luas pak. Saya belum cari. 
P Kenapa tidak dilanjutkan mencari luasnya. 
SP-5 Maaf pak, saya tidak teliti, lupa kalau yang ditanya 

luasnya. 
P Terns kemarin tidak ada kesimpulannya. Kenapa? 
SP-5 Lupa tulis karena biasanya tidak pakai kesimpulan pak 
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P Apa satuan luas persegi panjang tersebut? 
SP-5 Sentimeter persegi pak 
P Apakah kamu sudah mengerti kesalahan kamu 

mengerjakan soal tersebut? 
SP-5 Sudah tahu sekarang pak. 

146 

P Apakah sebelumnya kamu sering latihan mengerjakan soal 
cerita SPLDV 

SP-5 Tidak pak. 
P Jika kamu diminta mengerjakan soal serupa lagi apakah 

kamu bisa menjawab dengan benar? 
SP-5 Bisa pak. 

Dengan membandingkan basil pekerjaan s1swa dengan basil 

wawancara, maka diperoleb letak, jenis dan faktor kesalahan yang 

dilakukan oleb SP-5 disajikan pada tabel sebagai berikut: 

(a) Analisis Jenis Kesalahan pada SP-5 soal nomor 5 

Tabel 4.63 
An 1 · . J . K lah d SP 5 1 5 a ISIS ems esa anpa a - soa nomor 

Jenis 
Indikator Penyebab 

Kesa lab an 
Konsep Tidak menuliskan yang Siswalupa 

diketahui dan yang menulisnya karena 
ditanyakan tergesa-gesa 

Tidak menuliskan Siswa lupa menulis 
permisalan permisalan 

Salah membuat model Siswa tidak 
matematika memahami soal 

Prinsip Salah dalam menentukan Siswa kurang teliti 
jawaban akhir soal dan dalam menjawab 
penarikan kesimpulan. sehingga lupa 

menuliskan 
kesimpulan 

Tidak menuliskan satuan Siswalupa 
dari obyek yang menuliskan satuan 
ditanyakan 
Salah dalm Siswa kurang teliti 

Operasi 
menggunakan operasi dalam menyelesaikan 
penjummlahan dan operasi penjumlahan 
pengurangan bilangan 
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(b) Analisis Letak Kesalahan SP-5 pada soal nomor 5 

Tabel 4.64 
An 1 · . L tak K lah SP 5 d a ISIS e esa an - pa a soa nomor 5 

Letak 
lndikator Penyebab 

Kesalahan 
Comprehension Tidak rnenu1iskan Siswa Jupa 

yang diketahui dan menulisnya karena 
yang ditanyakan tergesa-gesa 

Tra-nformation Tidak menuliskan Lupa menulis 
permisalaan oermisalan 
Salah membuat model Tidak memahami 
matematika so al 

Process skill Salah menyelesaikan Siswa tidak teliti 
model matematika sehingga salah dalam 

menggunakan operasi 
penjumahan dan 
pengurangan 

Siswa tidak Siswa tidak teliti 
menyelesaikan model sehingga lupa kalau 
matematika yang ditanya luasnya 

Encoding Salah dalam Siswalupa 
rnenuliskan jawaban rnenuliskan 
akhir/ kesimpulan kesimpulan karena 

tergesa-gesa. 

f) Deskripsi dan analisis data untuk subyek penelitian keenam (SP-6) 

Subyek penelitian keenam (SP-6) termasuk siswa yang dipilih dari 

kategori kemampuan rendah. Dari 5 soal yang diberikan pada saat tes, 

siswa tersebut melakukan kesalahan dalam menjawab semua soal, baik 

nomor 1, 2, 3, 4 maupun 5. Adapun rincian jenis, letak dan penyebab 

kesalahan SP-6 dalam menyelesaiakan setiap butir soal adalah sebagai 

berikut: 

(1) Soal nomor 1 

Adapun jawaban yang diberikan SP-6 pada waktu tes dan cuplikan 

wawancara sebagai berikut: 
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Gambar 4.16. Jawaban SP-6 nomor 1 

Berdasarkan jawaban siswa di atas, tampak bahwa siswa salah 

dalam menuliskan permisalahan, tidak menyelesaikan soal sesuai 

dengan pertanyaan, dan salah dalam menuliskan hasil akhir/ 

kesimpulan. 

Cuplikan wawancara: 

P Coba baca kembali soal nomor 1 ! 
SP-6 (membaca soal) 
P Apa yang diketahui dari soal tersebut? 
SP-6 Rani membeli 2 kg jeruk dan 3 kg mangga harganya 

Rp.44.000,00. 
Rina membeli 5 kg jeruk dan 4 kg mangga harganya 
Rp.82.000,00 

P Kenapa tidak ditulis juga? 
SP-6 Kemarin saya kurang paham pak, jadi lupa tulis pak. 
P Selanjutnya apa yang ditanyakan dari soal tersebut? 
SP-6 Harga yang dibayar Rini pak. 
P Kenapa tidak ditulis? 
SP-6 Lupa juga pak. 
P Apakah hal-hal yang diketahui sudah cukup untuk 

menjawab pertanyaan tersebut? 
SP-6 Sudah pak. 
P Dapatkah kamu membuat permisalan dari yang diketahui 

pada soal tersebut? 
SP-6 Bisa pak, misalnya harga jeruk = x dan harga mangga =y 
P Maksudnya harga untuk berapa kg? 
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SP-6 
Pl 

SP-6 
p 

SP-6 

p 

SP-6 
p 

SP-6 
p 

SP-6 
p 

SP-6 
p 
SP-6 
p 

SP-6 
p 

Sesuai yang dibeli pak. 
Dengar! Sebarusnya x itu dimisalkan barga 1 kg jeruk. 
Begitu juga y dimisalkan harga 1 kg mangga. 
Iya pak. Maksudnya sama. 
Bagaimana model matematika dari yang diketahui pada 
saa1 tersebut? 
2x + 3y = 44.000 
5x+ 4y = 82.000 
Dapatkah kamu menjelaskan metode apa yang digunakan 
untuk menyelesaikan soal tersebut? 
Eliminasi sama substitusi pak. 
Ok. Apakah semua langkah pengerjaan yang kamu lakukan 
sudah benar? 
Salahpak 
Kenapa bisa salah? 
Saya bingung pak, lupa caranya? 
Sebelum tes kemarin kamu belajar atau tidak? 
Belajar pak. T api ndak ngertijuga. 
Kalau bingun.g kenapa tidak tanya gurunya? 
Malupak. 
Lain kali, barus kedua ruas dikalikan. Jangan banya kalikan 
dengan koefisien variabel yang mau dieliminasi saja. 
Sayapak. 
Coba libat kembali yang ditanyakan! Apakah hasil 
perhitungan yang kamu peroleh sudah mampu menjawab 
pertanyaan tersebut? 

SP-6 Maksudnya pak? 
P Yang ditanyakan barga yang dibayar Rini jika beli 1 kg 

SP-6 
p 
SP-6 
p 
SP-6 
p 

SP-6 
p 

SP-6 
p 

SP-6 

jeruk dan 2 kg mangga. Jawaban kamu Cuma cari x dan y 
saja. Kenapa?' 
Saya bingung pak karena ketemu basilnya koma. 
Kenapa tidak dicari x + 2y? 
Saya lupa pak. 
KemarinjugJl tidak ada kesimpulannya, kenapa? 
Lupa pak, biasanya yang penting ketemu hasilnya. 
Kalau pertanyaannya cari barga, maka satuan apa yang 
kamu gunakan untuk harga tersebut 
Rupiahpak. 
Apakah kamu sudah gerti kesalahan kamu mengerjakan 
soar terseout'! 
Iya pak 
Jika kamu diminta mengerjakan soal serupa lagi apakah 
kamu bisa menjawab dengan benar? 
Bisapak. 

Dengan membandingkan basil pekerjaan s1swa dengan basil 
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wawancara, maka diperoleh letak clan faktor kesalahan yang dilakukan 

oleh SP-6 disajikan pada tabel sebagai berikut: 

(a) Analisis Jenis Kesalahan SP-6 pada soal nomor 1 
Tabel 4.65 

Analisis Jenis Kesalahan SP-6 pada soal nomor 1 
-----~ 

Indikator Penyebab 
Jen is 

Kesalahan 
Konsep Salah dalam Siswa tid ak terlalu 

menuliskan yang memaham i soal dan 
diketahui dan yang lupamen uliskan 
ditanyakan diketahu i dan yang 

ditan ak an 
Prinsip Salah dalam Siswa tid ak bisa 

menggunakan aturan menggun akanmetode 
yang ada pada metode eliminas i jika koefisien 
eliminasi variabel bukan 1 dan 

malu bert anya pada 

Salah dalam Siswa tid akmemahami 
menentukanjawaban pertanya an dalam soal 
akhir clan penarikan danlupa menuliskan 
kesimpulan matematika kesimpu Ian dan satuan 

(b) Analisis Letak Kesalahan SP-6 pada soal nomor 1 

Tabel 4.66 
Analisis Letak Kesalahan SP-6 pada soal nomor 1 

------~ 

Letak 
Kesalahan 

lndikator Penyebab 

Comprehension Tidak mtnuliskan Siswa lupa menuliskan 
yang diketahui yang diketahui 

1-----------+---
T id ak menuliskan Siswa lupa menuliskan 

yang ditanyakan yang ditanyakan 
1---------+-----------t'----

Process skill S al ah dalam Siswa tidak tahu cara 

menyelesaikan model 

matematika 

melakukan eliminasi 

jika koefisien 
variabelnya bukan 1 . 

1---------+-----------1---
Encoding Salah dalam 

menuliskan jawaban 

akbir/ kesimpulan 

S is w a tidak 
memahami pertanyaan 

dan lupa menuliskan 
kesimpulan dan 

satuan 
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(2) Soal nomor 2 

Adapun jawaban yang diberikan SP-6 pada waktu tes dan cuplikan 

wawancara sebagai berikut: 

Gambar 4.27. Jawaban SP-6 nomor 2 

Cuplikan wawancara: 

P Coba baca kembali soal nomor 2! 
SP-6 (membaca soal) 
P Apa yang diketahui dari soal? 
SP-6 Selisih umur ayah dan anaknya = 26 

jumlah umur mereka lima tahun yang lalu = 34 
P Kenapa kemarin tidak ditulis? 
SP-6 Lupa pak. Biasanya langsung. 
P Selanjutnya apa yang ditanyakan dari soal tersebut? 
SP-6 Umur mereka dua tahun yang akan datang 
P Kenapa yang ditanyakan juga tidak ditulis? 
SP-6 Lupa pak, buru-buru mau jawab. 
P Apakah Kamu paham dengan soal tersebut? 
SP-6 Tidak terlalu paham pak. Bingung saya. 
P Coba buat permisalan dari yang diketahui pada soal 

terse but? 
SP-6 Misal: x = umur ayah , y = umur anak 
P Bisa buat model matematikanya? 
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SP-6 Bisa pak. 
P Tapi yang kemarin saya lihat masih salah di persamaan 

yang kedua. kenapa bisa begitu? 

SP-6 Saya tidak ngerti hubungannya dengan 5 tahun lalu pak. 
Makanya tulis x + y = 34. 

P Selanjutnya metode apa yang digunakan untuk 
menyelesaikan soal tersebut? 

SP-6 Pakai elimina~. 'UUD.a. <mh'ifjJwu. tpik. 
P Ok. Terus apiakah semua langkah pengerjaan yang kamu 

lakukan sudah benar? 
SP-6 Langkah si benar pak, tapi persamaan keduanya salah. 
P Makanya lain kali harus hati-hati. 
SP:.6 Saya pak. 
P Coba lihat kembali yang ditanyakan! Apakah hasil 

perhitungan yang kamu peroleh sudah mampu menjawab 
pertanyaan tersebut? 

SP-6 Saya ndak ngerti hubungannya dua tahun akan datang pak 
P ltu maksudnya, umur ayah dn anaknya masing-masing 

ditambah 2 tahun. 
SP-6 Iya pak. Kemarin saya bingung dan tidak negrti. 
P Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari proses pengerjaan 

soal yang sudah kamu lakukan? 
SP-6 Umur ayah dan anak 
P Itu kurang tepat ya karena belum ditambah 2 tahun. 
SP-6 Iya pak, kemarin saya ndak negrti. 
P Satuan apa yang kamu gunakan untuk umur tersebut? 
SP-6 Tahun pak. 
P Apakah kamu sudah gerti kesalahan kamu mengerjakan 

soal tersebut? 
SP-6 Sudah pak 
P Jika kamu diminta mengerjakan soal yang serupa lagi 

apakah kamu bisa menjawab dengan benar? 
SP-6 Insya Allah pak. 

Dengan membandingkan hasiI pekerjaan siswa dengan hasil 

wawancara, maka diperoleh letak, jenis dan faktor kesalahan yang 

dilakukan oleh SP-6 disajjikan pada tabel sebagai berikut: 
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(a) Analisis Jenis Kesalahan SP-6 pada soal nomor 2 

Tabel 4.67 
Anal. . J . K lah d SP 6 ISIS ems esa anpa a - soa nomor 2 

Jenis 
Indikator Penyebab Kesalahan 

Konsep Salah menuliskan yang Siswa tidak 
diketahui dan yang memahami soal 
ditanyakan sehingga salah 

menulis yang 
diketahui dan yang 
ditanyakan 

Salah membuat model Siswa tidak 
matematika memahami soal 

sehingga salah 
menyelesaikan model 

Prinsip salah dalam menentukan Siswa tidak 
jawaban akhir soal dan memahami pertanyaan 
penarikan kesimpulan. dalam soal sehingga 

salah menentukan 
jawaban akhir 

(b) Analisis Letak Kesalahan SP-6 pada soal nomor 2 

Tabel 4.68 
Analisis Letak Kesalahan SP-6 pada soal nomor 2 

Letak 
lndikator Penyebab Kesalahan 

Comprehension Salah menulis yang Siswa lupa menulis 
diketahui yang diketahui 
Salah menulis yang Siswa lupa menulis 
ditanyakan yang ditanyakan dan 

buru-buru mau 
menyelesaikan jawab 
so al 

Transformation Salah membuat model Siswa kurang 
matematika memahami makna 

kalimat dalam soal. 
Process skill Salah dalam Akibat dari salah 

menyelesaikan model model matematika 
matematika 
Tidak menyelesaikan Siswa kurang 
model matematika memahami pertanyaan 

dalam soal. 
Encoding Salah dalam Siswa kurang 

menuliskan jawaban memahami pertanyaan 
akhir/ kesimpulan dalam soal. 
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(3) Soal nomor 3 

Adapun jawaban yang diberikan SP-6 pada waktu tes dan cuplikan 

wawancara sebagai berikut: 

Gambar 4.28. Jawaban SP-6 nomor 3 

Cuplikan wawancara: 

P Coba baca kembali soal nomor 3 ! 
SP-6 (membaca soal) 
P Apa yang diketahui dari soal itu? 
SP-6 Selisih dua bilangan adalah I 0 

Bilangan pertama kali dua hasilnya sama dengan tiga 
kurangnya dari bilangan kedua 

P Mengapa yang diketahui kemarin tidak ditulis? 
SP-6 Lupa tulis pak, buru-buru langsung jawab takut habis 

waktu 
P Ok. Sekarang Selanjutnya apa yang ditanyakan dari soal 

terse but? 
SP-6 Jumlah kedua bilangan tersebut pak. 
P Kenapa kemarin tidak ditulis? 
SP-6 Saya lupa pak 
P Apakah hal-hal yang diketahui sudah cukup untuk 

menjawab pertanyaan tersebut? 
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SP-6 cukup pak. 
P Bisa buat permisalan dari yang diketahui pada soal 

terse but? 

SP-6 Misalkan bilangan 1 = x dan bilangan 2 =y 
P Bagaimana model matematika dari yang diketahui pada 

soal tersebut? 
SP-6 Pertama: x - y = 10. 

Kedua: 2x = y - 3 diubah menjadi 2x - y = -3 
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P Dapatkah kamu menjelaskan metode apa yang digunakan 
untuk menyelesaikan soal tersebut? 

SP-6 Eliminasi terns substitusi pak. 
P Ok. Terus apiakah semua langkah pengerjaan yang kamu 

lakukan sudah benar? 
SP-6 Tidak yakin p:ak. 
P Saya lihat di langkah eliminasi ada yang salah, dari mana 

7? 
SP-6 10- (- 3) 
P Periksa lagi, negatifkali negatifhasilnya apa? 

SP-6 Negatif, eh positif pak. 
P Kenapa ragu begitu? 
SP-6 Maafpak, saya lupa. 
P Coba lihat kembali yang ditanyakan! Apakah hasil 

perhitungan yang kamu peroleh sudah mampu menjawab 

pertanyaan tersebut? 
SP-6 belum selesai saya jawab pak. 
P Kenapa bisa begitu? 
SP-3 Saya tidak teliti pak, jadi lupa. 
P Apakah kamu sudah mengerti kesalahan kamu 

mengerjakan soal tersebut? 
SP-6 Sudah ngerti pak. 
P Jika kamu diminta mengerjakan soal serupa lagi apakah 

kamu bisa menjawab dengan benar? 
SP-6 Iya bisa pak. 

.Dengan memf>ancfingkan hasiI pekerjaan siswa dengan hasiI 

wawancara, maka dipert0leh letak, jenis dan faktor kesalahan yang 

dilakukan oleh SP-6 disaj ikan pada tabel sebagai berikut: 
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(a) Analisis Jenis Kesalahan SP-6 pada soal nomor 3 

Tabel 4.6971 
An 1 · . J . K lah SP 6 d a ISIS ems esa an - pa a so al nomor 3 

Jenis 
Indikator Penyebab Kesalahan 

Konsep Salah menul1skan yang S1swa mau langsung 
ditanyakan jawab dan buru-buru 

sehingga lupa 
menuliskan yang 
ditanyakan 

Prinsip Salah dalam menentukan Siswa tidak teliti 
jawaban akhir soal dan salah menentukan 
penarikan kesimpulan. jawaban akhir sesuai 

permintaan soal dan 
siswa lupa menuliskan 
kesimpulan. 

Operasi Salah menggunakan Siswa tidak 
operasi perkalian memahami operasi 

perkalian bilangan 
negatif 

(b) Analisis Letak Kesalahan SP-6 pada soal nomor 3 

Tabel 4.70 
Anal .. L tak K alah SP 6 d al 3 ISIS e es an - pa a so nomor 

Letak Indikator Penyebab 
Kesalahan 

Comprehension Salah menulis yang Siswa lupa menulis 
diketahui yang diketahui 
Salah menulis yang Siswa lupa menulis 
ditanyakan yang ditanyakan dan 

buru-buru mau 
menyelesaikan jawab 
so al 

Process skill Salah dalam Siswa lupa operasi 
menyelesaikan model perkalian bilangan 
matematika negatif. 
Tid~ menyelesaikan Siswa tidak teliti 
model matematika sehingga lupa 

menyelesaikan sesuai 
dengan permintaan 
so al 

Encoding Salah dalam Siswa lupa menuliskan 
menuliskan jawaban kesimpulan 
akhir/ kesimpulan 
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(4) Soal nomor 4 

Adapun jawaban yang diberikan SP-6 pada waktu tes dan cuplikan 

wawancara sebagai berikut: 

Gambar 4. 29. Jawaban SP-6 nomor 4 

Cuplikan wawancara: 

P Coba baca kembali soal nomor 4! 
SP-6 (membaca soal) 
P Apa yang diketahui dari soal tersebut? 
SP-6 Saya tidak ngerti pak. 
P Kenapa tidak ditulis yang diketahui? 
SP-6 Bingung pak, soalnya sulit. 
P Apa yang ditanyakan? 
SP-6 Banyak lembar uang 
P Kenapa kemarin juga tidak ditulis? 
SP-6 Saya sudah bingung dari awal pak. 
P Bisa buat permisalannya? 
SP-6 Misalkan x = uang sepuluh ribu dan y = uang lima ribu. 
P Yang lima ribu dan sepuluh ribu itu banyak lembarannya 

atau besar uangnya? 
SP-6 Bingung dengan soal ini pak. 
P Sekarang, bagaimana model matematika dari yang 

diketahui pada soal tersebut? 
SP-6 Tidak bisa pak. 
P Bisa jelaskan metode apa yang kamu gunakan untuk 

menjawab soal tersebut? 
SP-6 Saya asaljawab pak dari pada kosong 
P Coba lihat kembali jawaban kamu, itu jawabannya belum 

tepat. Kenapa jawab begitu? 
SP-6 Saya tidak paham soalnya pak, makanya asal nulis. 
P Itu 600 satuannya apa? 
SP-6 Lembar pak karena ditanya banyak lembaran. 
P Kenapa tidak ditulis 
SP-3 Lupa pak. 
P Ok. Sekarang apakah kamu sudah mengerti kesalahan 

kamu mengerjakan soal tersebut? 
SP-6 Sudah pak. 
P Jika nanti kamu diminta mengerjakan soal serupa lagi 
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apakah kamu bisa menjawab dengan benar? 
SP-6 Mudah-mudahan bisa pak. 

Dengan membandingkan hasil pekerjaan s1swa dengan hasil 

wawancara, maka diperoleh letak dan faktor kesalahan yang dilakukan 

oleh SP-6 disajikan pada tabel sebagai berikut: 

(a) Analisis Jenis Kesalahan SP-6 pada soal nomor 4 

Tabel 4.71 
Analisis Jenis Kesalahan SP-6 pada soal nomor 4 

Jenis 
Kesa lab an 

Konsep 

Prinsip 

Indikator 

Salah menuliskan yang 
diketahui dan yang 
ditan akan 

Penyebab 

Siswa tidak memahami 
so al 

Salah dalam Siswa asal jawab 
menggunakan aturan- karena tidak memahami 
aturan yang ada soal 

~~~--;~~~~~~~~~~ 

salah dalam Siswa tidak memahami 
menentukanjawaban pertanyaan dalam soal 
akhir soal dan sehingga salah 
penarikan kesimpulan. menentukan jawaban 

akhir dan lupa 
menuliskan kesimpulan 

(b) Analisis Letak Kesalahan SP-6 pada soal nomor 4 

Tabel 4.72 
Analisis Letak Kesalahan SP-6 pada soal nomor 4 

Letak 
Kesalahan 

lndikator Penyebab 

Comprehension Salah menuliskan yang 
diketahui dan yang 
ditan akan 

Siswa tidak memahami 
soal. 

Tranformation Salah menuliskan Siswa tidak memahami 
ermisalaan soal 

~~~~-+-~~~~~~~~--; 

Process skill Salah menyelesaikan Siswa asal jawab 

Encoding 

model matematika karena tidak 
memahami soal 

Salah dalam 
menuliskan jawaban 
akhir/ kesimpulan 

Siswa tidak memahami 
soal dan siswa lupa 
menuliskan 
kesimpulan. 
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(5) Soal nomor 5 

Adapun jawaban yang diberikan SP-6 untuk butir soal nomor 6 

pada waktu tes dan cuplikan wawancara sebagai berikut: 

Gambar 4.25. Jawaban SP-6 nomor 5 

Cuplikan wawancara: 

P Coba baca kembali soal nomor 5 ! 
SP-6 (membaca soal) 
P Apa yang diketahui dari soal? 
SP-6 Keliling persegi panjang = 28 cm 

Kemudian, lebarnya kurang 2 cm dari panjangnya. 
P Kenapa tidak ditulis? 
SP-6 Lupa pak, biasanya langsungjawaban. 
P Selanjutnya apa yang ditanyakan dari soal tersebut? 
SP-6 Luas persegi panjang pak. 
P Mengapa tidak ditulis? 
SP-6 Lupa pak, buru-buru takut habis waktunya. 
P bagaimana permisalan yang kamu gunakan untuk 

menyelesaikan soal tersebut. 
SP-6 Misalkan panjang = p dan lebar = 1 
P Kenapa kemarin tidak ditulis permisalannya? 
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SP-6 sudah jelas pak, kalau p itu panjang dan I itu lebamya pak. 

P Bagaimana model matematika dari yang diketahui pada 
ooal tersebut? 

SP-6 Keliling = 28 berarti 2p + 21 = 28 
terus, I = p - 2 

P Metode apa yang kamu gunakan untuk menyelesaiakan 
soal tersebut? 

SP-6 Substitusi pak. 

P Terus apakah semua langkah pengerjaan yang kamu 
lakukan sudah benar? 

SP-6 Tidak tahu pak 

P Coba periksa kembali jawaban kamu, dari mana 4p = 28 -

4 

SP-6 Dari langkah di atasnya pak. 

Saya salah pak, seharusnya ditambah ya pak. 
P Kenapa bisa salah? 

SP-6 Saya tidak teliti karena buru-buru pak 
P Ok. Coba lihat kembali yang ditanyakan! Apakah basil 

perhitungan yang kamu peroleh sudah mampu menjawab 

pertanyaan tersebut? 

SP-6 Sudah pak, yang ditanya luasnya. 

P Terus kemarin tidak ada kesimpulannya. Kenapa? 
SP-6 Lupa tulis pak, biasanya tidak pakai kesimpulan yang 

penting ada hasilnya 

P Apa satuan luas persegi panjang? 

SP-6 Sentimeter kuadrat pak 
P Apakah kamu sudah mengerti kesalahan kamu 

mengerjakan wa.\ ~!c!~oot? 

SP-6 Sudah tahu s·ekarang pak. 
P Apakah sebelumnya kamu sering latihan mengerjakan soal 

cerita SPLDV 

SP-6 Tidak pak 
P Jika kamu dimin.ta mw.g~}ak..an wal ~?a lagi a~ah. 

kamu bisa menjawab dengan benar? 

SP-6 Bisa pnk. 

Dengan membandlingkan hasil pekerjaan siswa dengan hasil 

wawancara, maka diperoleh letak, jenis dan faktor kesalahan yang 

dilakukan oleh SP-6 disajikan pada tabel sebagai berikut: 
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(a) Analisis Jenis Kesalahan pada SP-6 soal nomor 5 

Tabel 4.73 
Analisis Jenis Kesalahan pada SP-6 soal nomor 5 

Jenis 
Indikator Penyebab Kesalahan 

Konsep Tidak menuliskan yang Siswa lupa 
diketahui dan yang menulisnya karena 
ditanyakan buru-buru takut habis 

waktu I 

Tidak menuliskan Lupa menulis 
permisalaan permisalan 

Prinsip Salah dalam menentukan Siswa kurang teliti 
jawaban akhir soal dan dalam menjawab 
penarikan kesimpulan. sehingga lupa 

menuliskan 
kesimpulan 

Tidak menuliskan satuan Siswa lupa 
dari obyek yang menuliskan satuan 
ditanyakan 
Salah dalm Siswa kurang teliti 

Operasi 
menggunakan operasi dalam menyelesaikan 
penjummlahan dan operasi penjumlahan 
pengurangan bilangan 

(b) Analisis Letak Kesalahan SP-6 pada soal nomor 5 

Tabel 4.74 
Analisis Letak: Kesalahan SP-6 pada soal nomor 5 

Letak 
lndikator Penyebab 

Kesalahan 
Comprehension Tidak menuliskan I Siswa lupa 

yang diketahui dan menulisnya karena 
yang ditanyakan buru-buru tak:ut habis 

wak:tu 
Tranformation Tidak menuliskan Lupa menulis 

permisalaan permisalan 
Process skill Salah menyelesaikan Siswa salah dalam 

model matematika menggunak:an operasi 
penjumaha dan 
pengurangan. 

Encoding Salah dalam Siswa lupa 
menuliskan jawaban menuliskan 
akhir/ kesimpulan kesimpulan. 
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C. PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil tes terhadap 30 orang siswa, dari 5 soal yang diberikan 

tidak ada satupun siswa yang tidak melakukan kesalahan. Hal ini 

menunjukkan masih banyak kesalahan yang dialami siswa SMPN I Orong 

Telu dalam menyelesaikan s;oal cerita sistem persamaan linear dua variabel 

(SPLDV). Dalam penelitian ini, analisis kesalahan terhadap kesalahan siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita sistem persamaan linear dua variabel 

(SPLDV) ditinjau dari tiga aspek, yaitu jenis kesalahan, letak kesalahan dan 

faktor penyebab terjadinya kesalahan. Adapun pemaparan hasil analisis untuk 

masing-masing aspek sebagai berikut: 

1. Jenis Kesalahan 

Kesalahan yang dilakukan siswa berdasarkan jenis kesalahan sesuai 

Tabel 4.2, jenis kesalahan yang paling banyak dilakukan kesalahan 

konsep, yaitu sebanyak 43, 79%. Indikator kesalahan konsep yang paling 

banyak dilakukan adalah kesalahan dalam menuliskan yang diketahui dan 

_yan_g ditan_yakan sebesar 22,01 %. Selanjutnya kesalahan prinsip sebanyak 

40,28%. Indikator kesalahan prinsip yang paling banyak dilakukan adalah 

kesalahan dalam menentukan jawaban akhir/penarikan kesimpulan, yakni 

sebesar 31,85%. Sedangkan kesalahan operasi sebanyak 15,93% dengan 

indikator yang banyak dilrukukan adalah salah dalam menggunakan operasi 

penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian sebesar 13,82%. 

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa siswa melakukan semua 

jenis kesalahan dalam menjawab soal. Hanya saja tidak semua indikator 

dilakukan oleh siswa pada setiap soalnya. Dari kelima soal yang diteskan, 

Tugas Akhir Program Magister (T APM) 

43017.pdf



UNIVERSITAS TERBUKA 163 

umumnya jenis kesalahan terbesar adalah salah dalam penentuan jawaban 

akhir/penarikan kesimpufan, kesalahan dalam menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan serta kesalahan dalam menggunakan prosedur yang 

ada pada metode eliminasi dan substitusi. 

Pada setiap kategori kemampuan, jenis kesalahan yang dilakukan 

siswa sama tetapi banyak kesalahan yang dilakukan berbeda-beda. 

Perbandingan prosentase banyak kesalahan untuk masing-masing kategori 

dapat dilihat pada Tabel 4.75 berikut ini: 

Tabel 4.75 
Pe.rhar.iiliTJg.aJJ haJJy.ak kesalahan berdasarkan kategor.i kemampuan 

JENIS KESALAHAN 
KATEGORI KEMAMPUAN 

KT(%) KS(%) KR(%) 
Konsep 21.95 43.67 52.41 
Prinsip 60.98 41.77 31.02 

Operasi 17.07 14.56 16.58 

JU ML AH 100.00 100.00 100.00 
Berdasarkan Tabel 4.75, s1swa pada kemampuan tinggi (KT) 

melakukan kesalahan konsep sebanyak 21,95% dengan kesalahan 

terbanyak adalah tidak menuliskan yang diketahui dan yang ditanyakan. 

Kesalahan prinsip sebanyak 60,98% dengan kesalahan terbanyak adalah 

salah dalam menggunak;an aturan eliminasi dan substitusi. Kesalahan 

operasi sebanyak 17,07% dengan kesalahan terbanyak adalah kesalahan 

dalam perhitungan yang melibatkan bilangan negatif. 

Siswa dengan kemampuan sedang (KS) melakukan kesalahan konsep 

sebanyak 43,67% dengam kesalahan terbanyak adalah tidak menuliskan 

yang diketahui dan yang ·ditanyakan dan salah konsep variabel. Kesalahan 

prinsip sebanyak 41, 77% siswa dengan kesalahan terbanyak adalah salah 

dalam menggunakan atman eliminasi dan substitusi dan salah dalam 
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menentukan jawaban akhir. Kesalahan operas1 sebanyak 14,56% siswa 

dengan kesalahan terbanyak adalah kesalahan dalam perhitungan baik 

penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian terutama yang 

operasi melibatkan bilangan negatif. 

Siswa dengan kemampuan rendah (KR) melakukan kesalahan konsep 

sebanyak 52,41 % dengan kesalahan terbanyak adalah salah konsep 

variabel dan kesalahan dalam membuat model matematika. Kesalahan 

prinsip sebanyak 31,03 % dengan kesalahan terbanyak ad al ah salah dalam 

menggunakan aturan eliminasi dan substitusi dan salah dalam menentukan 

jawaban akhir. Kesalaham operasi sebanyak 16,58%, dengan kesalahan 

terbanyak adalah kesalahan dalam perhitungan baik operasi penjumlahan, 

pengurangan, maupun pembagian terutama yang operasi melibatkan 

bilangan negatif. 

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa jenis kesalahan siswa pada 

kategori kemampuan tinggi paling banyak pada kesalahan prinsip. 

Prosentase kesalahan prinsip jauh di atas kesalahan konsep dan operasi. 

Kesalahan prinsip terbanyak yang dilakukan siswa pada kategori tinggi 

adalah tidak menuliskan kesimpulan karena faktor kebiasaan. Hal ini 

berbeda dengan siswa kategori kemampuan sedang. Pada kategori 

kemampuan sedang, jenis kesalahan terbesar yang dilakukan siswa adalah 

kesalahan konsep, tetapi tidak jauh berbeda dengan kesalahan prinsip. 

Sedangkan pada siswa kategori kemampuan rendah, jenis kesalahan yang 

paling banyak adalah kesalahan konsep. Kesalahan konsep pada kategori 

ini cukup jauh berbeda dari kesalahan prinsip dan operasi. Hal karena 
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memang siswa kurang m emahami soal, kurang memahami konsep variabel 

dan model matematika, serta kurang memahami prosedur eliminasi dan 

substitusi. 

2. Letak Kesalahan 

Berdasarkan basil amilisis jawaban siswa yang telah dikemukakan 

sebelumnya untuk letak kesalahan yaitu sesuai Tabel 4.9, dapat dilihat 

bahwa jika ditinjau dari letak kesalahan maka hampir semua siswa 

melakukan kesalahan dlalam menyelesaikan soal cerita SPLDV yang 

diberikan. Letak kesalahan terbanyak yang dilakukan siswa adalah 

penentuan jawaban akhir (encoding) yaitu sebanyak 32,32%. Selanjutmya 

kesalahan pada tahap keterampilan proses (process skill) sebanyak 

27,17%. Kesalahan pada tahap memahami soal (comprehension) 

sebanyak 22,01 %, dan pada tahap transformasi soal atau membuat model 

matematika (transformation) sebanyak 18,50%. 

Pada setiap kategori kemampuan, letak kesalahan yang dilakukan 

siswa sama tetapi banyak kesalahan yang dilakukan berbeda-beda. 

Perbandingan prosentase banyak kesalahan untuk masing-masing kategori 

dapat dilihat pada Tabel 4.76 berikut ini : 

Tabel 4.76 
p b d" b k k lab b d k k t er an mgan anya esa an er asar an a egon emampuan 

KATEGORI KEMAMPUAN 
LETAK KESALAHAN 

KT(%) KS(%) KR(%) 

c 9.76 24.68 24.60 
T 13.41 17.72 23.53 
p 30.49 25.95 25.13 
E 46.34 31.65 26.74 

JU ML AH 100.00 100.00 100.00 
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Kesalahan siswa dengan kategori kemampuan tinggi (KT), pada tahap 

memahami (comprehension Error) sebesar 9,76 %. Kesalahan yang paling 

banyak dilakukan adalah siswa tidak menuliskan yang diketahui dan yang 

ditanyakan. Pada tahap transformasi (transformation error), kesalahan 

yang dilakukan siswa sebesar 13,41 %. Kesalahan terbanyak pada tahap 

transformasi adalah tidak membuat permisalan. Kesalahan pada tahap 

keterampilan proses (menyelesaikan model) sebanyak 30,49% dengan 

kesalahan terbanyak adalah tidak lengkap menyelesaikan model. 

Sedangkan pada tahap penentuan jawaban akhir (encoding) sebanyak 

46,34%. Kesalahan terbanyak adalah tidak menuliskan kesimpulan. 

Kesalahan siswa dengan kategori kemampuan sedang (KS), pada 

tahap memahami (comprehension Error) sebesar 24,68 %. Kesalahan yang 

paling banyak dilakukan adalah siswa tidak menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan. Pada tahap transformasi (transformation error), 

kesalahan yang dilakukan siswa sebesar 17,72%. Kesalahan terbanyak 

pada tahap transformasi adalah tidak membuat permisalan. Kesalahan 

pada iahap keterampilan proses (menyelesaikan model) sebanyak 25,95% 

dengan kesalahan terbanyak adalah tidak lengkap menyelesaikan model. 

Sedangkan pada tahap penentuan jawaban akhir (encoding) sebanyak 

31,65%. Kesalahan terbanyak adalah salah menuliskan kesimpulan. 

Kesalahn siswa dengan kemampuan rendah (KR), pada tahap 

memahami (comprehension Error) sebanyak 25,67%. Kesalahan yang 

paling banyak dilakukan adalah siswa salah bahkan tidak menuliskan yang 

diketahui dan yang ditanyakan karena siswa tidak memahami soal. Pada 
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tahap transformasi sebanyak 24,60%, kesalahan yang dilakukan dengan 

kesalahan terbanyak adalah tidak membuat permisalan dan model 

matematika. Pada tahap keterarnpilan proses (menyelesaikan model) 

sebanyak 25, 13%, %. Kesalahan terbanyak adalah tidak menyelesaikan 

model dan tidak lengkap menyelesaikan model. Sedangkan kesalahan pada 

tahap penentuan jawaban akhir (encoding) sebanyak 24,60%. Kesalahan 

terbanyak adalah tidak menulislkan kesimpulan. 

Dari data di atas terlihat ba.hawa jika ditijau dari letak kesalahan maka 

semua siswa melakukan kes:alahan dalarn menyelesaikan soal yang 

diberikan. Hanya saja tidak semua dari indikator kesalahan siswa 

melakukannya, siswa hanya m•elakukan indikator kesalahan dari masing

masing letak kesalahan seperti yang disebutkan di atas. Pada kelompok 

siswa kategori kemarnpuan tinggi, letak kesalahan terbesar adalah tidak 

menuliskan jawaban akhir/kesimpulan dan selanjutnya kesalahan dalam 

keterarnpilan proses. Prosentase kesalahannnya cukup jauh berbeda 

dengan letak kesalahan lainnya. Hal ini sejalan dengan penelitian Farida 

(2015) yang mengungkapkan bahwa hampir sebagian siswa tidak 

menuliskan kesimpulan karena siswa cenderung ingin menyingkat 

jawaban dan tidak terbiasa dalarn menuliskan kesimpulan, dan kesalahan 

dalarn perhitungan karena terburu-buru dan kurang teliti dalam melakukan 

perhitungan. 

Pada kelompok siswa kategori kemarnpuan sedang, letak kesalahan 

terbesar juga pada tahap menuliskan jawaban akhir/kesimpulan (encoding 

error). Namun, prosentasenya tidak jauh berbeda dengan tahap lainnya. 
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Sedangkan pada kelompok siswa kategori kemampuan rendah, kesalahan 

terbesar adalah kesalahan dalam memahami soal (comprehension error). 

Namun, prosentasenya hampir sama dengan letak kesalahan lainnya. 

Berdasarkan uraian di atats, tampak bahwa pola kesalahan masing

masing kategori kemampuan berbeda. Kelompok kemampuan tinggi 

cendrung pada kesalahan menuliskan jawaban akhir/kesimpulan. Siswa 

bisa memahami soal dengan baik dan dapat membuat permisalan ataupun 

model matematika. Namun siswa cendrung kurang teliti dalam 

menyelesaikan model dan ti dak menuliskan kesimpulan berdasarkan 

permintaan dalam soal. 

Pada kelompok kemampuan sedang juga cendrung salah pada tahap 

menuliskan kesimpulan, namun beberapa siswa juga kurang memahami 

soal, dan salah dalam menyel•esaikan model. Sedangkan pada kelompok 

kemampuan rendah, tampak bahwa siswa kurang memahami soal 

walaupun menuliskan jawaban sesuai dengan langkah-langkah yang benar. 

Kurangnya pemahaman terhadap permintaan soal memnyebabkan 

kesalahan dalam membuat permisalan dan model matematika. Selanjutnya 

juga salah dalam menyelesaikan model dan penentuan jawaban akhir. 

3. Penyebab Kesalahan 

Hasil analisis tentang penyebab s1swa melakukan kesalahan ini 

diberlakukan untuk 6 orang siswa yang dijadikan responden dan tidak 

digeneralisasikan untuk seluruh siswa kelas VIII. Adapun hasil analisis 

terhadap faktor penyebab keslahan masing-masing subyek penelitian 
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sebagai berikut : 

a. Subyek Penelitian 1 (SP-1) 

Berdasarkan hasil analisis data dari hasil tes dan data hasil 

triangulasi, dari 5 soal yang diberikan diperoleh penyebab kesalahan 

yang dilakukan oleh SP-1 dalam menyelesaikan soal cerita materi 

sistem persanman linear dua variabel. Hasilnya dapat dilihat secara 

lengkap pada Tabcl 4.77 tentang rangkuman hasil analisis kesalahan 

untuk SP-1: 

Tabel 4.77 
Rangkuman hasil analisis kesalahan untuk SP-1 

No Letak Jenis 
Penyebab Kesalahan 

so al Kesalahan Kesalahan 

a. T a. Prinsip a. Siswa kurang teliti dalam 

1 b. p b. Operasi menjawab sehingga salah 

c. E melakukan operasi penjumlahan 

a. c a. Konsep a. Lupa menuliskan yang 

b. p b. Prinsip diketahui, yang ditanyakan, dan 

c. E kesimpulan 

2 b. Siswa kurang teliti dalam 

menjawab sehingga salah 
melakukan operasi penjumlah 

dan lupa menuliskan 

a. c a. Konsep I a. Lemah menyelesaikan 

b. p b. Prinsip perhitungan yang melibatkan 
3 

c. E c. Operasi bilangan negatif 

b. Kurang latihan soal 

a. T a. Prinsip a. Siswa kurang teliti dalam 

4 b. p b. Operasi menyelesaikan operasi perkalian 

c. E b. Lemah tentang konsep variabel 

a. c a. Konsep a. Siswa lupa rumus keliling 

b. T b. Prinsip persegi panjang/ kurang 

c. p memahami materi prasyarat 

5 b. Siswa kurang teliti dan tergesa-

gesa dalam menjawab soal 

karena takut kehabisan waktu 

c. Kurang latihan soal 
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Keterangan : 

C: Comprehension error (kesalahan memahami soal) 

T: Transformation error (kesalahan mentransformasikan soal) 

P : Process skills error (lkesalahan kemampuan proses) 

E: Encoding error (kesalahan menuliskan hasil akhir) 

170 

Berdasarkan Tabel 4.77, subyek penelitian pertama (SP-1) 

melakukan semua kesalahan berdasarkan jenis dan letak kesalahan 

dengan faktor yang palinig banyak menyebabkan kesalahan adalah 

kurang teliti, tergesa-ge sa karena takut kehabisan waktu dalam 

menjawab soal, tidak mtenuliskan yang diketahui, ditanyakan dan 

kesimpulan karena lupa dan faktor kebiasaan tidak menuliskannya, 

kurang memahami soal, lemah konsep variabel, lemah menyelesaikan 

perhitungan yang melibatkan bilangan negatif serta kurang latihan 

mengerjakan soal SPLDV dengan variasi yang berbeda. 

b. Subyek Penelitian 2 (SP-2) 

Berdasarkan data h.asil tes dan data hasil triangulasi dari 5 soal 

yang diberikan pada subyek penelitian 2 (SP-2) maka diperoleh 

simpulan tentang letak kesalahan, jenis kesalahan dan penyebab 

kesalahan yang dilakukan oleh SP-2 dalam menyelesaikan soal cerita 

materi sistem persamaan linear dua variabel. Hasilnya dapat dilihat 

secara lengkap pada Talbel 4. 78 tentang rangkuman hasil analisis 

kesalahan untuk SP-2: 
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Tabel 4.78 
Rangkuman hasil analisis kesalahan untuk SP-2 

No Letak Jenis 
so al Kesalahan Kesalahan 

Penyebab Kesalahan 

1 a. T a. Konsep a. Siswa tergesa-gesa dalam 
b. p b. Prinsip menjawab sehingga lupa 
c. E dengan yang ditanyakan 

2 a. p a. Prinsip a. Siswa tergesa-gesa 
b. E b. Operasi b. Siswa kurang teliti dalam 

menjawab sehingga salah 
melakukan operasi 
penjumlah 

c. Siswa lupa menuliskan 
kesimpulan 

3 a. c d. Konsep a. Siswa tergesa-gesa dalam 
b. T e. Prinsip menjawab sehingga banyak 
c. p aturan/prosedur yang 
d. E dilupakan 

4 a. c a. Konsep a. Siswa tidak memahami soal 
b. T b. Prinsip b. Lemah tentang konsep 
c. E variabel 

5 a. c a. Konsep a. Lupa menuliskan yang 
b. p b. Prinsip ditanyakan karena 

c. E kebiasaan 
b. Siswa kurang teliti 
c. Siswa tergesa-gesa dalam 

menjawab soal karena takut 
kehabisan waktu 

Keterangan : 

C: Comprehension error (kesalahan memahami soal) 

T: Transformation error (kesalahan mentransformasikan soal) 

P: Process skills error (kesalahan kemampuan proses) 

E: Encoding error (kesalahan menuliskan hasil akhir) 

Berdasarkan Tabel 4. 78, subyek penelitian 2 (SP-2) melakukan 

semua jenis dan letak kesalahan dengan faktor yang paling banyak 

menyebabkan kesalahan adalah kurang/tidak memahami soal, lemah 
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konsep variabel, kurang teliti, tergesa-gesa, serta lupa menuliskan 

yang diketahui, ditanyakan dan kesimpulan. 

c. Subyek Penelitian 3 (SP-3) 

Berdasarkan data hasil tes dan data hasil triangulasi, dari 5 soal 

yang diteskan maka diperoleh simpulan tentang letak kesalahan, jenis 

kesalahan dan penyebab kesalahan yang dilakukan oleh SP-3 dalam 

mcnyelesaikan soal cerita materi sistcm persamaan linear dua variabel. 

Hasilnya dapat dilihat secara lengkap pada Tabel 4. 79 tentang 

rangkuman hasil analisis kesalahan untuk SP-3: 

Tabel 4.79 
R k ang uman h ·1 r · k Iah as1 ana is1s esa tuk SP 3 an un -

No Letak Jenis 
Penyebab Kesalahan 

so al Kesalahan Kesalahan 
1 a. T a. Konsep a. Lemah konsep variabel 

b. p b. Prinsip sehingga kesulitan membuat 
c. E permisalan 

b. Siswa kurang teliti dan 
tergesa-gesa 

c. Siswa kurang memahami 
permintaan dalam soal 

2 a. T a. Konsep a. Siswa tidak memahami soal 
b. p b. Prinsip b. Siswa kurang teliti dalam 
c. E menjawab 

I 3 I a. c a. Konsep I a. Tidak memahami makna soal 
b. T b. Prinsip b. Siswa kurang teliti Siswa 
c. p c. Operas cendrung terburu-buru 
d. E 1 sehingga banyak yang 

dilupakan 
c. Kurang konsentrasi 

4 a. c a. Konsep a. Siswa tidak memahami soal 
b. T b. Prinsip b. Lemah tentang konsep variabel 
c. p c. Kurang latihan soal 
d. E 

5 a. T a. Konsep a. Siswa kurang teliti dan 
b. p b. Prinsip tergesa-gesa dalan1 menjawab 
c. E so al 

b. Kebiasaan tidak menuliskan 
kesimpulan 
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Keterangan : 

C : Comprehension error (kesalahan memahami soal) 

T : Transformation error (kesalahan mentransformasikan soal) 

P : Process skills error (kesalahan kemampuan proses) 

E : Encoding error (kesalahan menuliskan hasil akhir) 

Berdasarkan Tabel 4.79, subyek penelitian 3 (SP-3) melakukan 

scmua kesalahan berdasarkan jenis dan letak kesalahan dengan faktor 

yang paling banyak menyebabkan kesalahan adalah kurang/tidak 

memahami soal, lemah konsep variabel, kurang teliti, tergesa-gesa, 

kebiasaan tidak menuliskan yang kesimpulan, serta kurang latihan 

mengerjakan soal SPLDV dengan variasi yang berbeda. 

d. Subyek Penelitian 4 (SP-4) 

Berdasarkan data hasil tes dan data hasil triangulasi dari 5 soal 

yang diberikan maka diperoleh simpulan tentang letak kesalahan, jenis 

kesalahan dan penyebab kesalahan yang dilakukan oleh SP-4 dalam 

menyelesaikan soal cerita materi sistem persamaan linear dua variabel. 

Hasilnya dapat dilihat secara lengkap pada Tabel 4.80 tentang 

rangkuman hasil analisis kesalahan untuk SP-4: 

Tabel 4.80 
Rangkuman hasil analisis kesalahan untuk SP-4 

No Letak Jenis Penyebab Kesalahan 
so al Kesalahan Kesalahan 

1 a. c a. Konsep a. Lemah konsep variabel 
b. T b. Prinsip sehingga kesulitan membuat 
C. E permisalan 

b. Siswa kurang teliti dan tergesa-
gesa dalam menjawab soal 

c. Siswa malas menuliskan yang 
diketahui karena dianggap 
terlalu panjang 

Tugas Akhir Program Magister (T APM) 

43017.pdf



UNIVERSIT AS TERBUKA 174 

No Letak Jenis 
Penyebab Kesalahan so al Kesalahan Kesalahan 

2 a. c a. Konsep a. Siswa cendrung ingin menjawab 
b. p b. Prinsip cepat karena takut kehabisan 
c. E waktu 

b. Siswa kurang teliti dalam 
menjawab 

c. Siswa kurang memahami 
permintaan dalam soal 

3 a. c a. Konsep a. Siswa malas menuliskan yang 
b. p b. Prinsip diketahui karena takut 
c. E kehabisan waktu 

b. Siswa kurang teliti dalam 
menggunakan operasi 
penjumlahan 

c. Tergesa-gesa 
4 a. c a. Konsep a. Lemah tentang konsep variabel 

b. T b. Prinsip b. Siswa kurang teliti dalam 
c. p menyelesaikan operasi 
d. E pembagian 

c. Kurang memahami konsep 
eliminasi 

d. Siswa tergesa-gesa menjawab 
soal sehingga lupa membuat 
kesimpulan 

e. Kurang konsentrasi 
5 a. c c. Konsep a. Tidak memahami soal 

b. T d. Prinsip b. Lemah tentang konsep variabel 
c. p c. Siswa kurang teliti dan tergesa-
d. E gesa dalam menjawab soal 

d. Kurang latihan soal 
e. Lupa menuliskan kesimpulan 

Keterangan : 

C: Comprehension error (kesalahan memahami soal) 

T: Transformation error (kesalahan mentransformasikan soal) 

P: Process skills error (kesalahan kemampuan proses) 

E: Encoding error (kesalahan menuliskan hasil akhir) 

Berdasarkan Tabel 4.80, subyek penelitian 4 melakukan semua 

Jems dan letak kesalahan dengan faktor yang paling banyak 

menyebabkan kesalahan adalah lemah konsep variabel, kurang teliti, 
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tergesa-gesa, kurang konsentrasi, kurang memahami soal, lupa 

menuliskan yang kesimpulan, serta kurang latihan. 

e. Subyek Penelitian 5 (SP-5) 

Berdasarkan data hasil tes dan data hasil triangulasi dari 5 soal 

yang diberikan maka diperoleh simpulan tentang letak kesalahan, jenis 

kesalahan dan penyebab kesalahan yang dilakukan oleh SP-5 dalam 

menyelesaikan soal cerita materi sistem persamaan linear dua variabel. 

Hasilnya dapat dilihat secara lengkap pada Tabel 4.80 tentang 

rangkuman hasil analisis kesalahan untuk SP-5: 

Tabel 4.81 
Rangkuman hasil analisis kesalahan untuk SP-5 

No Letak Jenis 
Penyebab Kesalahan 

so al Kesalahan Kesalahan 
1 a. c a. Konsep a. Siswa tidak memahami soal 

b. T b. Prinsip b. Siswa kurang memahami 
c. p c. Opearsi metode eliminasi 
d. E c. Siswa kurang teliti dalam 

menyelesaikan operasi perkalian 
d. Siswa lupa menuliskan 

kesimpulan 
2 a. c a. Konsep a. Siswa tidak memahami soal 

b. T b. Prinsip b. Siswa kurang memahami 
c. p c. Opearsi metode eliminasi dan substitusi 
d. E 

3 a. c a. Konsep a. Siswa kurang memahami soai 
b. p b. Prinsip b. Siswa kurang memahami 
c. E operasi yang melibatkan 

bilangan negatif 
c. Siswa kurang teliti 

4 a. c a. Konsep a. Siswa tidak memahami soal 
b. T b. Prinsip b. Lemah konspe variabel 
c. p c. Lemah konsep eliminasi dan 
d. E substitusi 

-·-
5 a. c a. Konsep a. Siswa tidak memahami soal 

b. T b. Prinsip b. Siswa tidak teliti dan tergesa-
c. p c. Operasi gesa, dan takut kehabisan waktu 
d. E c. Siswa lemah dalam melakukan 

operasi penjumlahan 
d. Kurang latihan soal 
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Keterangan : 

C : Comprehension error (kesalahan memahami soal) 

T : Transformation error (kesalahan mentransformasikan soal) 

P : Process skills error (kesalahan kemampuan proses) 

E : Encoding error (kesalahan menuliskan basil akhir) 

Berdasarkan Tabel 4.81, subyek penelitian 5 (SP-5) melakukan 

semua jenis dan letak kesalahan dengan faktor yang paling banyak 

menyebabkan kesalahan adalah kurang/tidak memahami soal, lemah 

konsep variabel, kurang memahami prosedur eliminasi dan substitusi, 

kurang teliti, tergesa-gesa, kurang memahami operasi yang melibatkan 

bilangan negatif, serta kurang latihan mengerjakan soal SPLDV 

dengan variasi yang berbeda. 

f. Subyek Penelitian 6 (SP-6) 

Berdasarkan data basil tes dan data basil triangulasi dari 5 soal 

yang diberikan maka diperoleh simpulan tentang letak kesalahan, jenis 

kesalahan dan penyebab kesalahan yang dilakukan oleh SP-6 dalam 

menyelesaikan soal cerita materi sistem persamaan linear dua va..'i.abel. 

Hasilnya dapat dilihat secara lengkap pada Tabel 4.82 tentang 

rangkuman hasil analisis kesalahan untuk SP-5: 

Tabel 4.82 
Rangkuman hasil analisis kesalahan untuk SP-6 

No Letak Jenis 
Penyebab Kesalahan 

so al Kesalahan Kesalahan 
a. c a. Konsep a. Siswa tidak memahami soal 
b. T b. Prinsip b. Lemah konsep variabel 

1 
c. p c. Siswa kurang teliti dan asal 
d. E menjawab 

d. Siswa kurang memahami 
prosedur dalam eliminasi 
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No Letak Jenis 
Penyebab Kesalahan 

so al Kesalahan Kesalahan 
a. c a. Konsep a. Siswa tidak memahami soal 
b. T b. Prinsip b. Siswa biasanya tidak I 

2 
c. p menuliskan yang diketahui 
d. E dan yang ditanyakan 

c. Siswa kurang teliti dan asal 

I menjawab 
a. c a. Konsep a. Siswa kurang memahami 

I b. p b. Prinsip perkalian bilangan negatif 
3 c. E c. Opears b. Siswa kurang teliti dan 

1 cendrung terburu-buru 
sehingga asal jawab 

a. c a. Konsep a. Siswa tidak memahami soal 

4 
b. T b. Prinsip sehingga asal jawab 
c. p b. Lemah konsep variabel 
d. E c. Kurang latihan soal 
a. c a. Konsep a. Siswa biasanya tidak 
b. T b. Prinsip menuliskan yang diketahui 

I c. p c. Operas dan yang ditanyakan 
d. E 1 b. Siswa kurang teliti dan 

I 5 
tergesa-gesa dalam 
menjawab soal karena takut 
kehabisan waktu 

c. Siswa lemah dalam 
melakukan operasi 
penjumlahan 

Keterangan : 

C: Comprehension error (kesalahan memahami soal) 

T: Transformation error (kesalahan mentransformasikan soal) 

P: Process skills error (kesalahan kemampuan proses) 

E: Encoding error (kesalahan menuliskan hasil akhir) 

Berdasarkan Tabel 4.82, subyek penelitian 6 (SP-6) melakukan 

semua jenis dan letak kesalahan dengan faktor yang paling banyak 

menyebabkan kesalahan adalah kurang/tidak memahami soal, lemah 

konsep variabel, kurang memahami prosedur eliminasi dan substitusi, 

kurang teliti, tergesa-gesa, kurang memahami perkalian bilangan 

negatif, kebiasaan tidak menuliskan yang yang diketahui dan yang 
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ditanyakan, serta kurang latihan mengerjakan soal SPLDV dengan 

variasi yang berbeda. 

Berdasarakan hasil analisis hasil wawancara dari keenam subyek 

penelitian, tampak bahwa penyebab kesalahan pada siswa dengan 

kemampuan tinggi (KT) umumnya karena faktor kecerobohan, tergesa

gesa dan tidak teliti dalam menyelesaikan soal dan kebiasaan tidak 

menuliskan yang diketahui , yang ditanyakan dan kesimpulan. Pada siswa 

dengan kemampuan sedang (KS), penyebab kesalahan umumnya karena 

kurang memahami soal dan konsep variabel serta kurang teliti. Sedangkan 

Siswa dengan kemampuan rendah (KR), penyebab kesalahan umumnya 

karena tidak memahami soal dan kurang memahami konseg variabel dan 

prosedur eliminasi/subtitusii. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian inL maka 

dapat disimpulkan : 

1. Jenis kesalahan yang dilakukan siswa kelas VIII SMPN 1 Orong telu 

dalam rnenyelesaikan soal cerita SPLDV adalah : 

a. Kesalahan konsep 

Adapun kesalahan konsep yang dilakukan oleh siswa adalah : 

1) Kesalahan siswa dalarn rnernaharni soal yaitu salah dalarn 

rnenuliskan yang diketahui dan yang ditanyakan 

2) Kesalahan tentang konsep variabel, yaitu salah dalam membuat 

permisalan 

3) Kesalahan dalam rnembuat model rnetamatika dari soal 

4) Kesalahan konsep rnetode elirninasi dan substitusi 

b. Kesalahan prinsip 

Adapun kesalahan prinsip yang dilakukan oleh siswa adalah : 

1) Salah dalarn menggunakan aturan-aturan yang ada metode 

elirninasi dan substitusi 

2) salah dalam rnenentukan jawaban akhir soal dan penarikan 

kesirnpulan. 

3) Salah rnenentukan satuan dari objek yang dalam soal 
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c. Kesalahan operasi 

Adapun kesalahan op;erasi yang dilakukan oleh siswa adalah : 

1) kesalahan dalam menentukan hasil operasi yang sesuai baik itu 

operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian 

2) Siswa menyingkat langkah penyelesaian 

2. Letak kesalahan yang dilakukan siswa kelas VIII SMPN 1 Orong telu 

dalam menyelesaikan soal cerita SPLDV adalah : 

a. Kesalahan memahami soal (comprehension error) 

l) kesalahan dalam menentukan apa yang diketahui dari soal : 

• tidak menuliskan apa yang diketahui 

• salah menuliskan apa yang diketahui 

• tidak lengkap menuliskan apa yang diketahui 

2) kesalahan dalam menentukan apa yang ditanyakan dari soal: 

• tidak menuliskan apa yang ditanyakan 

• salah menuliskan apa yang ditanyakan 

• tidak lengkapi menuliskan apa yang ditanyakan 

b. kesalahan mentransformasikan soal (transformation error): 

1) kesalahan dalam membuat permisalan : 

• tidak menuliiskan vermisalan yang divakai dalam model 

matematika 

• salah dalam menuliskan permisalan yang dipakai dalam 

model matematika 
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• tidak lengkap menuliskan permisalan yang dipakai dalam 

model matematika 

2) kesalahan dalam membuat model matematika 

• tidak membuat model matematika 

• salah dalam membuat model matematika 

• tidak lengkap menuliskan model matematika 

c. kesalahan kemampiuan proses (process skills error) : 

1) tidak menyelesruikan model matematika 

2) salah dalam menyelesaikan model matematika 

3) tidak lengkap dalam menyelesaikan model matematika 

d. kesalahan menuliskan hasil akhir/ kesimpulan (encoding error): 

1) Tidak menuliskan jawab akhir/ kesimpulan. 

2) Salah dalam menuliskan jawab akhir/ kesimpulan. 

3) Salah menulis s:atuan atau sifat objek yang ada pada jawab akhir 

so al 

3. Penyebab kesalahan yang dilakukan siswa kelas VIII SMPN 1 Orong telu 

dalam menyelesaikan soal cerita SPLDV adalah : 

a. Lemah tentang konsep variabel yang digunakan untuk membuat 

model matematika. 

b. Tidak memahami soal sehingga tidak mampu menerjemahkan 

kalimat soal ke dalam kalimat (model) matematika. 

c. Tidak memahami metode eliminasi dan subatitusi baik konsep 

maupun pnns1pnya. 
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d. Lemah dalam melakukan operasi penjumlahan, pengurangan 

perkalian, dan pem bagian terutama yang melibatkan bilangan negatif 

e. Kurang teliti dan cendrung terburu-buru dalam menjawab soal 

f. Kurang latihan rrnengerjakan soal cerita yang berkaitan dengan 

system persamaan Jinear dua variabel 

g. Tidak terbiasa menuliskan yang diketahui, yang ditanyakan dan 

kesimpulan 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka adapun saran-saran yang perlu 

disaJI!paikan oleh _peneliti itu sebagai berikut : 

1. Hendaknya guru sering memberikan iatihan soal cerita yang 

berhubungan dengan SPLDV secara intensif dan variatif untuk 

melatih kemaJI!puan siswa dalam membedakan yang diketahui dan 

yang ditanyakan, menerjemahkan soal kedalam model matematika, 

mengidentifikasi hubungan-hubungan an tar variabel dan 

memanipulasi operasi-operasi yang ada pada model. 

2. Sebaiknya guru menekankan kepada siswa agar membaca soal cerita 

dengan cermat dan teliti 

3. Hendaknya siswa ditekankan untuk menyelesaikan soal dengan 

prosedur penyelesaian yang lengkap, dimulai dari menentukan apa 

yang diketahui dan ditanyakan, kemudian dilanjutkan dengan 

membuat _permisalan, membuat model matematika, menyelesaikan 

model sampai menemukan jawaban akhir dan menuliskan kesimpulan. 
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4. Sebaiknya guru memberikan penekanan akan pentingnya pemahaman 

kata kunci yang terdapat dalam soal cerita karena terlihat kebanyakan 

siswa cenderung tidak dapat membuat model matematika dari soal 

ataupun salah dalarn membuat model matematika yang sesuai dari 

soal. Hal ini berimbas kepada langkah selanjutnya yaitu pada tahap 

keterampilan proses s1swa tidak dapat melanjutkan karena 

kebingungan dan merasa tidak menemukan penyelesaian model. 
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Lampiran 1: 

DAFT AR NAMA SISW A KELAS VIIIA 

SMPN 1 ORONG TELU TP. 2015/2016 

NO. NAMA JENIS KELAMIN 
1 ALFINA OKRITA L p 

2 ANDI SAPUTRA L 

3 ANDI JAYADI L 
--

4 ANDIKA DIVA D L 

5 ANNA NURJAITUN p 

6 BAITUL p 

7 BENT ARDIANSY AH L 

8 BlJDTMAN L 

9 DANDI L 

10 DELA RISKIKA A p 

11 DISKA WINDA P p 

12 EVI PERMA TASARI p 

13 IDAYAT L 

14 HAR UN L 

15 IRMANSYAH L 

16 LINDA SARI p 

17 MAD IAN A p 

18 MERIANDANI p 

19 NADIPUTRA W p 

20 NAIMUDIN p 

21 NILA SARI p 

22 SADARUDIN L 

I 23 SAHDAN L I 
24 SOLIHIN L 

25 SUCIAMELIA p 

26 SURAHMAN L 

27 SUSA.NT! p 

28 SUSI SUSANTI p 

29 WIDYAAGUS S L 
---------- - ------~-- - ---------

30 YA YU HARBIANTI p 
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Lampiran 2: 

KISI-KISI INSTRUMEN SOAL 

Satuan Pcndidikan : SMPN 1 Orong Telu 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : SPLDV 

Kelas : VIII 

Alokasi W aktu : 2 x 40 menit 

Standar kompetensi: Memahami sistem persamaan linear dua variabel dan 

menggunakannya dalam pemecahan masalah 

Kompetensi Nomor Bentuk 
Dasar 

lndikator Soal 
Soal So al 

Menyelesaikan Peserta didik dapat menyelesaikan soal 
model cerita SPLDV yang berkaitan dengan 1 Uraian 
matematika aritmetika sosial 

dari masalah Pescrta didik dapat menentukan umur 
yang berkaitan ayah dan anak jika diketahui selisih 

2 Uraian 
dengan sistem umur ayah dan anaknya dengan 
persamaan menggunakan konsep SPLDV 
linear dua Peserta didik dapat menentukan jumlah 
variabel clan dua bilangan jika diketahui selisih dan 
penafsirannya hubungan kedua bilangan tersebut 

3 Uraian 

dengan menggunakan konsep SPLDV 
I 

I 
Peserta didik dapat menentukan banyak 

I 
masing-masing lembar uang lima ribuan l 
dan sepuluh ribuanjika diketahui 4 Uraian 
jumlah lembaran dan besar uangnya 
dengan menggunakan konsep SPLDV 

Peserta didik dapat menentukan luas 

I 
suatu persegi panjang jika diketahui 

I 

keliling dan hubungan antara panjang 5 Uraian 
dengan lebamya dengan menggunakan 
konsep SPLDV 
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Lampiran 3: 

LEMBARINSTRUMENSOAL 

Satuan Pendidikan 
Mata Pelajaran 
Materi Pokok 
Ke las 
Alokasi Waktu 

Petunjuk: 

: SMPN 1 Orong Telu 
: Matematika 
: SPLDV 
: VIII 
: 2 x 40 menit 

a. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 
b. Periksa dan bacalah soal dengan teliti sebelum mengerjakan 
c. Tulislah identitas diri dengan jelas 
d. Kcrjakan soal dengan teliti dan jelas 
e. So al tersedia dalam bentuk uraian sebanyak 5 soal 
f. Tanyakan kepada gum apabila ada soal yang kura.'1g jelas. 

190 

1. Rani membeli 2 kg jeruk dan 3 kg mangga seharga Rp44.000,00, 

sedangkan Rina membeli 5 kg jeruk dan 4 kg mangga seharga 

Rp82.000,00. Jika Rini membeli jeruk dan mangga masing-masing 1 

kg dan 2 kg, maka tentukan harga yang harus dibayar Rini. 

2. Selisih umur ayah dan anaknya sekarang 26 tahun. Lima tahun yang 

lalu jumlah umur mereka 34 tahun. Tentukanlah umur ayah dan 

anaknya dua tahun yang akan datang! 

3. Selisih dua bilangan adalah 10. Bilangan pertama dikalikan dua 

hasilnya adalah tiga kurangnya dari bilangan yang kedua. Tentukanlah 

jumlah kedua bilar1gan tersebut! 

4. Di dalam dompet Anto terdapat 25 lembar uang yang terdiri dari 

lembaran uang lima ribuan dan sepuluh ribuan. Besamya uang dalam 

dompet Anto adalah Rp200.000,00. Tentukan banyak masing-masing 

lembaran uang lima ribuan dan sepuluh ribuan! 

5. Suatu persegi panjang memiliki keliling 28 cm. Jika lebamya kurang 2 

cm dari panjangnya, maka tentukan luas persegi panjang tersebut. 
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Lampiran 4: 

ANALISIS JA WABAN SOAL PENELITIAN 

Prosedur 
Alternatif Jawaban 

Newman 

I• Comprehemion 

Diketahui : Rani membeli 2 kg jeruk dan 3 kg mangga 

seharga Rp44.000,00 

I 
Rina membeli 5 kg jeruk dan 4 kg mangga 

seharga Rp82.000,00 

Ditanya : harga yang dibayar Rini jika membeli 1 kg 

jeruk dan 2 kg mangga? 

Transformation Misal x = harga 1 kg jeruk 
I 

y = harga 1 kg mangga 

Model Matematikanya : 

2x + 3y = 44.000 ... (1) 

5x + 4y = 82.000 ... (2) I 

Procces skill Metode Eliminasi dan substitusi: 

I Eliminasi x dari persamaan (1) dan (2). 

2x + 3y = 44.000 x5 I Ox+ l5y = 220.000 

5x + 41:'. = 82.000 x2 10x + Sv = 164.000 -

I 7y = 56.000 I 
I 

y= 8.000 

Substitusikan y = 8.000 ke dalam persamaan (1). 

2x + 3y = 44.000 

2x + 3(8.000) = 44.000 

2x + 24.000 = 44.000 

2x = 44.000 - 24.000 I 

2x = 20.000 

x = 10.000 

Diperoleh x = 10.000 dan y = 8.000. 
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I 
Harga 1 kilogram jeruk dan 2 kilogram mangga 

=x+2y 

= 10.000 + 2(8.000) 

= 26.000 

Encoding Jadi, untuk membeli 1 kg jeruk dan 2 kg manga Rini 

harus membayar sebesar Rp26.000,00 

12 
Comprehension Diketahui : Selisih umur ayah dan anaknya adalah 26 

tahun 
I 

Jumlah umur ayah dan anaknya lima tahun 

I 
yang lalu 34 tahun 

Ditanya : umur ayah dan anaknya 2 tahun yang akan 

datang? 

Transformation Misal: umur Ayah sekarang = x tahun , 

umur anak sekarang ~ y tahun 

Model Matematika : 

x -y = 26 .... (1) 

(x - 5) + (y - 5) = 34 

HX+y = 44 ... (2) 

Procces skill Dengan metode eliminasi dan substitusi: 

I 
I 

Eliminasiy pada persamaan (1) dan (2) I 
I I 

x-y = 26 

x + y = 44 + 
2x = 70 

70 
x=-

2 

x = 35 

Subtitusikan x = 35 ke pers. (1) 

x -y = 26 

y = 35 - 26 

y=9 
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Umur ayah 2 tahun yang akan datang = x + 2 = 35 + 

2 = 37 tahun 

Umur anak 2 tahm1 yang akan datang = y + 2 = 9 + 2 = 

11 tahun 

Jadi, umur ayah dan anaknya 2 tahun yang akan datang 

masing-masing 37 tahun dan 11 tahun. 

3. Comprehension Diketahui : 

Selisih dua bilangan adalah 10 

Jika bil~ngan pertanla dikalikan dua hasilnya 

adalah tiga kurangnya dari bilangan yang kedua 

Ditanya: 

Jumlah kedua hilangan itu? 
r---r---Ti-ra_n_s-ifo_r_m_a_t_io-n----i-M-is_a_l_: _________ ~-----~-----~ 

Bilangan I : a ) 

Procces skill 

Bilangan II : b 

Model Matematika adaiah: 

a- b = 10 ... (1) 

2a = b- 3 

~ 2a - b = - 3 ... (2) 

Dengan metode eliminasi dan substitusi: 

Eliminasi a pada persamaan (1) dan (2) 

a-b=IO 
2a- b = - 3 -

-a= 13 

a=-13 

Substitusi nilai a ke persamaan (I) 

a - b = 10 
-13-b=lO 

b=-13-10 
b = -23 

a+ b = -13 + (-23) = -36 
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Encoding Jadi, jumlah kedua bilangan itu adalah -36. 

4. Comprehension Diketahui : 

banyak lembar uang dalam dompet Anto adalah 25 

lembar yang terdiri atas uang lima ribuan dan 

sepuluh ribuan. 

Besar uang dalam dompet Anto adalah Rp 

200.000,00 

Ditanya: 

Tentukan banyak masing-masing lembaran uang 

lima 

ribuan dan sepuluh ribuan? 

Transformation Misal : 

Procces skill 

p = banyak lembaran uang sepuluh ribuan 

q = banyak lembaran uang lima ribuan 

Model Matematika 

p + q = 25 ... (1) 

10.000 p + 5000 q = 200.000 

~ 2p + q = 40 ... (2) 

I Dengan Metode Eiiminasi dan substitusi: 

Eliminasi q pada persamaan (1) dan (2) 

p + q = 25 

2p + q = 40 -

- p = - 15 

p = 15 

Substitusi nilai p = 15 ke persamaan (1) 

p + q = 25 

15+q=25 

q = 25 -15 
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q = 10 

Jadi banyak Iembaran uang sepuluh ribuan adalah 15 

lembar dan ban yak lembaran uang lima ribuan ada 10 

I em bar 

5. Comprehension Diketahui : Keliling persegi panjang adalah 28 cm. 

Lebamya kurang 2 cm dari panjangnya. 

Ditanya: Tentukan luas persegi panjang tersebut? 

Transformation Misal : 

Procces skill 

. . . 
p = panJang perseg1 panJang 

I = lebar persegi panjang. 

K=2 (p-f /) 

28 = 2p + 21 

14 = p +I 

Hp+l --

I= p-2 

Hp-[ = 

14 ... (1) 

2 ... (2) 

Dengan metode eliminasi dan substitusi 

Eliminasi I pada persamaan (1) dan (2) 

p + l = 14 
p-1= 2 + 

2p= 16 

p=8 

Substitusi nilai p = 8 ke persamaan (1) 

p + l = 14 

8 + l = 14 

l = 14 - 8 

l = 6 
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Encoding 

I schingga luas persegi panjang: 

L =px I 

I -8x6 

=48 

Jadi, Luas persegi panjang tersebut adalah 48 cmL 
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Lampiran 5: 

PEDOMAN PENSORAN SOAL PENELITIAN 

Aspekyang Bo bot 
Skala Skor 

No 1 2 3 4 Tiap Rubrik 
Dinilai Penilaian 

Aspek 
1 Comprehension 2 0. Tidak menuliskan 

apa yang diketahui 
dan apa yang 
ditanyakan pada 
so al 

1. Hanya menuliskan 
apa yang diketahui 
atau apa yang 
ditanyakan pada 

I 
so al 

2. Kurang lengkap 
menuliskan apa 
yang diketahui dan 
apa yang 
ditanyakan pada 
so al 

3. Sudahlengkap 
menuliskan apa 
yang diketahui dan 
apa yang 

I 
ditanyakan pada 
so al 

2 Tranformation 3 0. Tidak menuliskan 

I I permisalan dan 

I 
model matematika 

1. Hanya menuliskan 
I permisalan atau 

model matematika 
2. Ada beberapa 

kesalahan dalam 
membuat 
permisalan dan 
model matematika 
baik dalam 
penulisan maupun 
dalam operasi 
hitungnya 

3. Pem1isalan dan 
model matematika 
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sudah benar baik 
dalam penulisan 
maupun dalam 
operasi hitungnya 

3 Procces skill 4 0. Tidak 
menyelesaikan 

I model matematika 

\ 

sama sekali 
1. Cara penyelesaian 

I I model matematika 
yang digunakan 
masih salah atau 
tidak sesuai 
dengan 

I pennasalahan 
2. Cara penyelesaian 

model matematika 
yang digunakan 
sudah benar dan 
sesuai dengan 
permasalahan 
tetapi terdapat 
kesalahan dalam 
proses 
perhitungannya 

3. Cara penyelesaian 
model matematika 
yang digunakan 
sudah benar dan 
sesuai dengan 
permasalahan serta 

I 
benar dalam proses 
perhitungannya 

4 Encoding I 1 I ! I 0. Tidak menuliskan I 
kesimpulan 
jawaban sama 
sekali 

1. Kesimpulan 
jawaban tidak 
sesuai dengan apa 
yang dimaksud 
dalam soal 

~ Kesimpulan L. 

jawaban sesuai 
dengan apa yang 
dimaksud dalam 
soal tetapi jawaban 
akhir salah atau 
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I tidak rnenuliskan 
satuannya 

3. Kesimpulan 
jawaban sesuai 
dengan apa yang 
dimaksud dalam 

I soal, jawaban akhir 
benar dan 
satuannya benar 

Jumlah 10 Total Skor ... Skor Maks. = 30 
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Lampiran 6: 

Daftar Hasil Tes Menyelesaikan soal cerita SLDV 

NO. 
ABS EN NAMA 

Jl . DISKA WINDA P 

. 25 SUCIAMELIA 

30 YAYU HARBIANTI 

5 .·. ANNANURJAITUN 

··12 EVIPERMATASARI 

·. 23 .·.· 5AHDAN 

· .. · 17 MA.DIANA 

. 13. ··.IDAYAT 

·16 UNDASARI 
,·:. 

Nll:ASARI 21 

18 MERIANDANI 

27 SU SANTI 

29 WIDYAAGUSS 
------· --

19 NADI PUTRA W 

26 SU RAHMAN 

20 NAIMUDIN 

24 SOLIHIN 

28 SUSI SUSANTI 

22 SADARUDIN 

10 DELA RISKIKA A 

· ... · .9 DANDf. 

' 

.·. 

.· •. 7 BENI ARDIANSYAH 

.. ·. i4 .· · .. HARUN .··. 
> \l .. ·. ~LFINAOKRITAL 

NILA TERTINGI 

NILAI TERENDAH 

NILAI RATA-RATA 

1 2 3 

30 29 30 

29 25 30 

4 

28 

21 

5 
JLH 

SKOR 
NILAI PRGKT 

29 · .. · 146 · .. ·•. <9J.33 . · 1 

is 23 24 30 ''29 .. ·. 13 .. 1.· • .•. · .. •. ·.f~7.:33 3: . . .... 
26 30 24 
2$ 25 23 
2.7 26 ·20 

t~f 23 25 

24 21· ii 
20 19 •22 22 :it •.·· Ios •· to.oo ··· ·. 9.>1< .. · •·• 
24 16 23 

19 25 21 18 14 97 64.67 11 

21 9 17 16 30 93 62.00 12 

25 18 17 15 18 93 62.00 13 
-· ---- --f----------~ 

18 15 17 17 21 88 58.67 14 

18 17 13 17 23 88 58.67 15 

21 13 20 12 21 87 58.00 16 

19 19 14 18 16 86 57.33 17 

21 14 17 14 18 84 56.00 18 

21 22 16 6 18 83 55.33 19* 

18 18 17 14 14 81 54.00 20* 

·so:oo . 21>· 

Hi 

16 
17 

14 
14 

20 

97.33 

36.67 

61.87 

Keterangan : *) Subyek Penelitian yang akan diwawancarai 
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Lampiran 7: 

PEDOMAN WA WAN CARA UNTUK SISW A 

Pada penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi 

tcrstruktur dengan tetap membuat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan ini akan 

dikembangkan sesuai dengan keadaan lapangan. Tujuan wawancara adalah untuk 

mengetahui penyebab siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal 

cerita Sistem Persamaan Linear Dua V ariabel (SPLDV). 

Kerangka pertanyaan untuk konsep penelitian menggunakan prosedur 

Newman adalah sebagai berikut: 

1. Comprehention : Dapatkah s1swa mengenali atau memahami arti dari 

soalnya? 

2. transformation : Dapatkah siswa membuat model matematika dan memilih 

prosedur atau operasi matematika yang sesuai? 

3. Process Skill : Dapatkah siswa melakukan perhitungan matematis dengan 

sempuma? 

4. Encoding : Dapatkah siswa memperoleh jawaban yang benar? 

Berikut kisi-kisi pertanyaan wawancara yang akan digunakan dalam 

penelitian untuk mengetahui penyebab kesalahan yang dilalukan siswa: 

No Pertanyaan 
1 Kesalahan untuk tipe kesalahan memahami (Comprehension/CJ 

1. Meminta siswa menjelaskan atau menyebutkan apa yang diketahui dari 
soal tersebut? 

2. Meminta siswa menjelaskan atau menyebutkan apa yang ditanyakan dari 
soal tersebut? 

3. Menanyakan kepada siswa apakah hal-hal yang diketahui sudah cukup 
untuk menjawab pertanyaan tersebut? 

2 Kesalahan untuk tipe kesalahan transformasi (Transformation!T) 
1. Menanyakan kepada siswa apakah dapat membuat permisalan dari yang 

diketahui pada soal tersebut? 
2. Menanyakan kepada siswa apakah model matematika yang dibuat sudah 

benar? 
3. Menanyakan kepada siswa metode apa yang digunakan untuk 

menyelesaikan soal tersebut? 
3 Kesalahan untuk tipe kesalahan ketrampilan proses (Process Skills/P) 

1. Menanyakan kepada siswa tahapan-tahapan metode yang kamu gunakan 
dalam menyelesaikan soal tersebut 
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2. Menanyakan kepada siswa tahapan perhitungan untuk setiap metode yang 
kamu gunakan dalam menyelesaikan soal tersebut! 

3. Menanyakan kepada siswa apakah semua langkah pengerjaan yang kamu 
lakukan sudah benar? 

4. Menanyakan kepada siswa memeriksa kembali jawaban, adakah operasi 
atau proses perhitungan yang salah? 

5. Menanyakan kepada siswa apakah hasil perhitungan yang kamu peroleh 
sudah mampu menjawab pertanyaan tersebut? 

4 Kesalahan untuk tipe kesalahan penulisan .iawaban (Encoding/£) 
I. Menanyakan kepada siswa kesimpulan apa yang kamu peroleh dari 

proses pengerjaan soal yang sudah kamu lakukan? 
2. Mena.-riyakan kepada siswa apakah satuan yang digunakan sudah tepat? 

5 Kesalahan untuk tipe kesalahan Kecerobohan (Careless IC) 
1. Menanyakan kepada siswa apakah kamu sudah mengerti kesalahan kamu 

mengerjakan soal tersebut? ,_ 

2. Menanyakan kepada siswa jika diminta mengerjakan soal serupa lagi 
apakah bisa menjawab dengan benar? 
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PEDOMAN WAWANCARA GURU 

Pedoman wawancara untuk guru digunakan untuk mengetahui pandangan guru 

tentang jenis, letak dan penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita matematika materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV). 

Nomor 
No Kisi-Kisi 

Pertanyaan 

Menanyakan kcpada guru model/metode pembelajaran 

I yang digunakan dalam mengajarkan pokok bahasan 
I 

I 

' 

2 
kemampuan siswa menyelesaikan soal cerita SPLDV 

Menanyakan kepada guru jenis kesalahan yang sering 

3 terjadi pada saat siswa menyelesaikan soal-soal cerita 3 

SPLDV 

Menanyakan kepada guru letak kesalahan yang sering 

4 terjadi pada saat siswa menyelesaikan soal-soal cerita I 4 

SPLDV 

5 
Menanyakan penyebab kesalahan siswa dalam 

5 
menyelesaikan soal-soal cerita SPLDV 

1 Menanyakan kepada guru kendala yang sering dihadapi 
6 I . . .. . . . ~ ~ 6 

/ s1swa menyeJesaikan soaJ-soaJ centa SPLDV 
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Lampiran 8: 

INSTRUMEN WA WAN CARA UNTUK SISW A 

Petunjuk: Jawablah pertanyaan berikut denganjujur! 

No Pertanyaan Jawaban Siswa 
1 Bacakan soalnya! 
2 Dapatkah kamu menjelaskan atau menyebutkan 

apa yang diketahui dari soal tersebut? 
3 Dapatkah kamu menjelaskan atau menyebutkan 

apa yang ditanyakan dari soal tersebut? 
4 Apakah hal-hal yang diketahui sudah cukup 

untuk menjawab pertanyaan tersebut? 
Kesimpulan 

5 Dapatkah kamu membuat permisalan dari yang 
diketahui pada soal tersebut? 

6 Bagaimana model matematika dari yang 
diketahui pada soal tersebut? 

Jawaban Siswa 

204 

7 Dapatkah kamu menjelaskan metode apa yang _ __ ~ 
1--~~d~ig~un~a_k_an~un_t_uk~m~e_ny~e_l_es_a_ik_an~_so_a_l_te_r_s_eb_u_t_?~~~~~~~ 

Kesimpulan 

No Pertan aan 
8 Bagaimana tahapan-tahapan metode yang kamu 

gunakan dalam men elesaikan soal tersebut? 
9 Apakah semua langkah pengerjaan yang kamu 

lakukan sudah benar? 
10 Periksa kembali jawaban kamu, adakah operasi 

atau roses perhitun an yang salah? 
11 Apakah hasil perhitungan yang kamu peroleh 

sudah mampu menjawab pertanyaan tersebut? 
Kesimpulan 

Jawaban Siswa 
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No Pertanyaan Jawaban Siswa 
12 I Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari proses 

1 
pengerjaan soal yang sudah kamu lakukan? 

13 Satuan apa yang kamu gunakan untuk ... 
(tergantung hal yang ditanyakan)? 

14 Apakah satuan yang kamu gunakan sudah 
tepat? 

Kesimpulan 

205 

VC.aPreen
1 
.. esgu'Su/i.~,·~p~~<~~i~f'

1

''' .·,,~~t{~!~~~~.;'.~'!it~~!~f ~~~~alaJian Kecerobohan 
\..:...- - .. '. -. -_ ''{ ;-~~:: ,'•.; 

15 · Apakah kamu sudah mengerti kesalahan kamu 
mengerjakan soal tersebut? 

16 Jika kamu diminta mengerjakan soal serupa lagi 
apakah kamu bisa men· awab dengan benar? 

Kesimpulan 
I 

Jawaban Siswa 
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INSTRUMEN WAWANCARA UNTUK GURU 

Wawancara ini digunakan untuk mengetahui pandangan guru tentang jenis, 

letak dan penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika 

materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV). 

Petunjuk: 

I. Mohon Bapak/Ibu dapat menjawab pertanyaan berikut sesuai dengan keadaan 

yang sebenamya. 

2. Atas kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu disampaikan terimakasih. 

Daftar Pertanyaan : 

1. Model/Metode pembelajaran apa yang Bapak/Ibu gunakan pada saat 

mengajarkan pokok bahasan SPLDV? 

2. Apakah siswa kelas VIII SMPN 1 Orong Telu mampu menyelesaikan 

soal-soal cerita SPLDV? 

3. Apakah jenis kesalahan yang sering terjadi pada saat siswa menyelesaikan 

soal-soal cerita SPLDV? 

4. Dimanakah letak kesalahan yang senng terjadi pada saat s1swa 

menyelesaikan soal-soal cerita SPLDV? 

5. Apakah penyebab kesalahan siswa dala.1ll menyelesaikan soal-soal cerita 

SPLDV yang Anda ketahui? 

6. Kcndala-kendala apa yang sering dihadapi siswa dalam menyelcsaikan 

soal-soal cerita SPLDV? 
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Lampiran 9: Validasi Instrumen Soal Penelitian 

LEMBAR VALIDASJ 

UNTUK PENILAJAN INSTRUMEN SOAL 

A. Petunjuk: 

207 

l. Bapak/ lbu dimohon untuk memberikan penilaian (validasi) terbadap instrumen 

untuk penilaian instmmen soal 

2. Penilaian cukup dengan memberi tanda eek ( ./) pada kolom validasi yang 

3. Berikut adalah keterangan tentang penilaian: 

I = Kurang baik A= Dapat digunakan tanpa revisi 

2 = Cukup baik B = Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

3=Baik c = Dapat digunakan dengan banyak revisi 

4 = Sangat baik D = BehlID dapat digunakan 

4. Di bagian akhir Bapaklibu dimohon untuk memberikan saran untuk perl>aikan 

lembar validasi instumen soal tersebut. 

5. Sebelum Bapaklibu memberikan penilaian, isilah titik-titik di bawah ini : 

Tempat mm Tanggal penibWt 

NamaPeaibi 

'~- -~ - D:> )(, : Sumbaw~ .. u .•••. >. ••••••••••• 

: DR. Nyoman Sridan2, M.Si 
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B. Penibian ditinjau dari beberapa aspck 

Sbla 
No Aspek yang Dinibi Penilsi2n 

1 2 3 4 

I Pdunjuk 

I. Petunjuk pengisian lembar wlidasi jelas i/ 
II lsi 

~ 

]_ A • --h • ~. mengidentifilrasi fomat 
~ , ,. v ~- soal yang baik JC 

2. A " - .,,_ w - mengidentifikasi karakteristik 
1 v 

indilrator -indikator soal 
J_ l\sfMJFm sudah . -- .-- - " -

~· 

materi yaeg:dil1 ~Oiiii£~.~ v 
m Bakasa ~ 

1. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan v 
benar 

2 Menggunakan babasa yang mudah dipahami v dan komuniktif 

C. Peaihian Seema lJmam 

Penilaian secara um.um terhadap instnunen A B c D 
IV lllltuk penihi2n instramen tes // 

Sann-sanm: 

---~-----~----~----·:·--$~i~:z----~·-:···;k---------~t;_:~ 
. ~ ... !':;,l ....................•..................... f!'. .... ···---~- ....... ·····:· . 
···········T·····k-~~d~~t-~·,···~-~--L. 
-- -~-"-M---~--,------·---------. ··- .. ---- -·---. -- . -- ---- ------------ ... ---2:tf.------

Sumba~ _//:-: .. ~-. ~-. -~ (.f. 

Validator 

Dr. Nvoman Srid:m:I, M.Si. 
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B. Pebmjuk 

LEMBAR V ALIDASI 
INSTRUMEN SOAL 

Saluan Pendidibm : SMPN I Orong Telu 

Mata Pe)ajaran : Matematika 

Kelas!Semester : VIII 

Materi Pokok : SPLDV 

Penulis : Abdul Malik 

209 

Mohon Bapakllbu heikenan memberikan penilaian pada sdiap butir soal 

dengan kriteria sebagai berikut : 

a. Soot sesuai dmwro ~ indikator 

b. Soal representatif terliadap materi pelajaran 

c. Maksnd soal dirumuskan dengan jelas 

d.. Redaksi soal tidak ambigu 

e. Rnmusan soal meoggunalran tanda baca yangjelas 

f. Menggumbn babasa indone:sia yang haik. dan bemr 

Kriteria penskman: 

Skor PeujeJasan 
I Hanya 1 mmlmtor ... ~ 
2 2 atau 3 indtlrntor -

.. ... 
... -.. 

3 4 atan 5 indikator dipenuhi 
4 Memenuhi SeIDua indikator 

C. Tabd Penibian lmirumen seal dan Kderangau 
Moh.on berilah tanda (-Jj pada sbx- penilaian berikut sesuai daigail pc:inlw.aa 
~ . --

lllU'U.. 

Nomur Skor 
KeteraBgaD 

Butir l 2 3 4 

1 v 
' 2 v 

3 v 
4 V' 
5 v 

Skor 
Total 

Persentase = Skortotal xlOO°A. = ·z:Z-. xl00%= --Ld:u-% 
Skormohimal 28 
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C. Pem'lai:an 
Mohon beriJah tanda (1/1) pada skala penilaian berikut sesuai dengan 

pemlaian instumen soal secara ummn menmut Bapaklibu. 
Lembar peni1aian instmnen soal ini -- / 

&5%<x:-S:l00% --
708/a< x < 85% . -
65%< x :-:;: 7()8/o --

50%<x<65% --
< 500.At -. 

sangat valid (dapat digunabn tanpa revisi) v 
valid (dapat digunabn dengan rel.W kecil) 
cukup valid (dapat digunabn dengan revisi 
sedang) 
kurang valid (dapat digunakan dengan 
revisi besar) 
tidak ir-alid (belum dapat digimakan) 

Sumbaw~ "2£ - er ,__ 2016 
Validator 
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LEMBAR V ALIDASI 

UNTI»K PENILAIAN L&.1MBAR V ALIDASI INSTRUME.N SOAL 

A. Pdmljulc 

L Bapakl Ibo dimohon umnk ~ ~ {vatidasi)te:rhadap instromen 

I = Kurang balk 

B = Dapat digunafmn ~ sedikit rerisi 

J=Baik 

=~ Maret2016 

= .!!.C~. l-(_~_1:Jf:.~;a ~~.:..M .;/~ 
c) 

~ 
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i Sbb 
No ~yangDinibi PaUlaian. 

I 2 3 4 

I Pdalljuk 

~ I. Pd!mjuk pengisian lemba£ ~ jelas v 
n hi 

-
1. Sudah ~ fomat penufisan .sooi 

)'aDgbaik 
v 

2.. Sudah mmgidmtifikasi karakteristik indilratm- ,v 
- indibtor :suai 

J_ Sudah mmgidmtifibsi ~ materi pada v setiap butir soalnya 

m Balnsa 
1. MenggtmalraD Bahasa lmkmesia yang baik dan J 

benar 
2.. ~ babasa y.mgmudah dip$ami v 

dan kmmmik6f 

C. Pcwih;...- Sccaa llllllmR 

Pftllilaian secan BIBIDD t.etbbp iastI amrn A B c D 
IV 

-·- peaihi:na imb QllRll tes v 
S:mm-cmm: 

___ '"fl ____ ------------,---- --rc- -- -·---:.&-------____ -: __ --:-------------------------------------
--------~~------~~~---~-------~--~~~-------~-------~--------------------

Ma;eid{),,b 
~ ----------------------
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A. Pehmjuk 

LEMBAR V ALIDASI 
INSTRUMEN SOAL 

Satuan Pendidibn : S:MPN l Orong Telu 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas!Semester 

Materi Pokok 

Pennlis 

:VIll 

: SPLDV 

: Abdul Malik 

213 

Mohon Bapak!lbu berlremn memberikan penilaian pada sdiap butir soal 

dengan kriteria sebagai beriknt : 

a Soal sesuai dengan kete:rcapaian indikator 

b. SoaJ representatif telhadap materi pelajaran 

c. Maksud soal dirumuskan dengan jelas 

d Redaksi soal tidak ambigu 

e.. Rumll'5all soal menggunakan tanda haca yangjelas 

[ Mmggunakan babasa indonesia yang baik dan beDa£ 

Kriteria penskoran: 

Skor PayeJasan 
I Hanya I inmli:ator dipenuhi 
2 2 atau 3 indikator -- . -
3 4 atau 5 indikator dipcnuhi 
4 Memenuhi SC1BUa indik~or 

B. T:ahd Penibian histnmia1 soal dan Ketening:m 
Monon berilah llmda ( ·/; pmla skur penilaiaii herdc'ut sesuai denyln penilaian 
~ . -. 'II.ML 

N....,. Skor 
Ketcnmgaa 

Butir 1 2 3 4 

l v 
2 v 
3 / 
4 J/ 
5 J 

Skor 
Tobi 

Persentase = Skortotal xlOO°/o = .n. xlOO°A.=. ~ % 
Skor malsimol 28 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 

43017.pdf



UNIVERSITAS TERBUKA 214 

D. Pnn'hian 
Mohon beri1ah tanda (-..J) pada ska1a penilaian berikot sesuai dengan 

pemlaian mstmnen smJ. secaia mDlDD menumt BapalrJlbu. 
Lembar TIIP'flilm~ imtumen soal W : , 

85%< x ~ IOOM?<. g - sangat wlid (dapat digunakan tanpa revisi) v 
708/e< x < 85".k - valid (dapat. !"" . . revisi kecil) -
65%< x ~ 7()8.At cuknp valid (dapat ~onnakan dengan revisi -- sedang) 

500.4< x ~ 65% ~ - kurang valid (dapat digunabn dengan 
1 - I ~m beslr) 

< 500/e - tidak valid (belum dapat dig11nak~ -

K ~;~~----·(a;;··----------h--;-;g;·······-------------
----------~----------~-----------------------~------~'f-!!. ......................... . 
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LEi.1\IBAlt V ALIDASI 

UJNnJK PENILAIAN LE.MBAR VALIDASI INSTRUMEN SOAL 

1. ~? lbu dimol!ttm mJ1nk ~ penibian (validasi) tahadap instrumen 

mtmk~~~ 

2 Pemlaiim cubJp deng.m membai !anda ed. (,.r) pada h'1om ,raii<Jasi yang 

disediabn.. 

1 = Kurang bail. 

3=Baik 

B = Dapet digtmakan· dengan sedWt ~'isi 

c = Dapat digunalran dengan banyak :rnisi 

=~ Maret2016 

: {;)I'.!:!:(_ :.~~i:..._k:!..~':!~~· r,. 
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No fl ~ yaag Diaibi ..n 

i I l 2 3 4 
~ Pdlmjuk ~ 

' 
I u 

f ij l_ Pemnjuk pengi.Wm. lemhar ~ jdas ~ iv 
j 
i II 1l hi 
i ii I. Sudah mmgidmti:fibsi fumal penulism seal 1 -

I 
ij i I v 
ii yangbaik ! 
~ ") Sudah mmgidmti:fibsi bmb:ristik indik I .- ·~ l ;v i - indikator soal 
i J_ Sudah mmgjdmtifiktiS'i suMansi makri pada· R 

I l setiap bmir ~ ' lJ 
mt Baltau I I 

11. Menggunabm Bahasa ~yang hail: dan i I 
-

ham- ' ~ i v 
i i l 

I ~2 Mmmm*m bahasa yaog.mOOah dipahami l v l 
l 

n dan kmnunibif tt -

c. haibian Scan u... 

Pt:nmiaw sa::ara ama• k:illMap imUrm A_iB c D 
IV 

. ualalt pmilaDn imkunaen ta \/ 
-
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B. Pctmtjuk 

LEMBAR V ALIDASI 
INSTRUMEN SOAL 

Satuan Pendidibn : SMPN I Orong Telu 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas!Semester 

Materi Pokok 

Pemilis 

:Vill 

:SPLDV 

: Abdul Malik 

217 

Mohon Bapak..ilbu bakenan memberikan penilaian pada seriap butir soa1 

dengan kriteria sebagai berikut : 

a. SoaI sesuai dengan lreter1:apaian indilrntor 

b. Soa1 representatif tethadap materi pelajaran 

c_ Maksnd soal dirumuskan dengan jelas 

d.. Redaksi soal tidak ambigu 

e.. Rnmnsan soal menggunakan tanda. baca yang jelas 

f. Menggunabn bahasa indonesia yang baik dan benm 

Kriteria penslmran: 

! 
i Skor Penjdasan 

1 Han.ya 1 indilrator dipenuhi 

I 2 2 atan 3 indtltmor .. .. , .. 
3 4 atau 5 indikator dipe:nuhi 
4 Memennhi semna indikator 

C. Tabel Penibrian instrumen seal dan Ketcnmgan 
Mohon beri1ah tanda ( 1) pada skor penilaian herikut sesuai dengan _lk;nilaian 
Bapak!Ibu_ 
Nomor Skor 

Ketentngan 
Butir 1 2 3 4 

I ~/ 
2 ·~ 

3 
\./ 

/ 

4 v 
5 i/ 

Sk.or 
Total 

_ Skortotm 11Vl8~ _ ••••••• 
1

1VlD/ _ 1 x-i 0.1 
Persentase - x uu'.i'o - -x uu/0- ~"'--·:10 

Shx molcsimol 28 
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D. Peniban 
Mohon berilah tanda ("'l/11 pada ska1a penilaian berilrut sesuai dengan 

penilaian instumen sml secara nmum menumt Bapak!Ibu_ 
Lembar~ 

... - imtumen soal ini : 
85%< x < 10084 - valid (dapat digunakan tanpa revisi) v . 
708.k< x s 85% - valid (dapat digunakan dengan revisi kecil) -
65%< x s 7()9;{, - culmp valid (dapat digunakan dmgan revisi 

- sedang) 

I 50%<x<65% - kurang valid (dapat digunabn dengan I - revisi besar) I i 
<SO°/o - tidak Y3lid (belmn dapat digunakan) ! -

Mataram,, Maret 2016 
Validator 

~ 
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Lampiran 10: Validasi Pedoman Wawancara 

LEMBAR V ALIDASI PEDOMAN WAWANCARA UNTUK SISW A 

A. TUJUA.~ 
Lembar validasi pedoman wawancara ini diSUSllll untulc mengetahui tingkat 

validasi pedoman wawancara yang akan digunabn dalam penelitian analisis 
kesalahan siswa da1am menyelesaikan soal cerita matematika materi Sistem 
Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) untuk mengetahui pe:nyebab kesalahan 
SJS11V"'3 

B. Petunjuk 
l. Mohon Bapakllbu berkenan manberikan penilaian dengan cara memberi 

tanda ( "'f~ pada kolom penilaian y.mg sudali disediakan dengan nilai: 

4 = Baik Sebli 

3= Baik 

2 = Cuknp Baik 

I = Kur.mg Baik 

2. Saran-saran untuk perbaikan mohon ditnliskan pada lembar komentar dan 

saran pada bagiaB bawah atau menuliskan langsung pada naskah yang 

divalidasi. 

3. Atas kesediaan Bapak atau lbu.. saya mengucapkan terima kasih. 

C. P~'ILAIAN 

NO Aspek yang dinib.i 
Nilai 

1 2 3 4 
A Maim 

1. Tujuan wawancara jeias I t...---

2 Kesesuaian pertanyaan dengan komponen yang · 
teliti 

L..-

3. Urutan pertanyaan pada setiap bagian tersusun , v 
sistemalis 

4. Rumusan pertanyaan menggambaran arah tujuan v 
yangdiin - . DCDCiliti 

5. lnstrumen dapat meogungkap jenis, letak dan v 
penyebab kesaJaban siswa 

B Konstnksi 
6. Rumusan pertanyaan menggunakan kalimat v 

tanya/~:a.....;. yangjelas 
7. Rumusan. .• - tidak: ambism L/ 

Tugas Akhir Program Magister (T APM) 

43017.pdf



UNIVERSITAS TERBUKA 

c Bahasa 
8. Menggunabn Bahasa Indonesia y.mg baik dan ! 

benar .I 

9. Bahasa yang di . komunikatif. 

D. SKOR PENILAIAN 
Skor Maksima:I = 36 

JUMLAH 
SKORTOTAL 

Nilai = == x 100% = 

E. SIMPULAN 

I! 

I 

220 

J 

v 

Untuk simpulan mohon memberi tanda (,/) sesuai dengan skala penilaian di 

bawahini: 

75% ~x ~ J()OD/o . Baik Sekali (Layak digunakan tanpa revisi) v . 

50%~x<75% . Baik (Layak digunakan dengan revisi) - ~ 
<50% - Ttdak layak digunakan (digann") . 

F. KOMENTARDANSARANJ>ERBAIKAN 

Dr. Nyomaa Sridana, M.si. 
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LEMBAR VALIDASI 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK GURU 

A.. TWUAN 

221 

Lembar validasi pedoman vrawancara untuk guru ini disusun untuk 

mengetahui tingkat validasi pedoman wawancara yang akan cligunakan dalam 

penelitian analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika materi Si.stem Per:samaan Linear Dua Variabel (SPLDV) untuk 

mengetahui pandangan gmu tentang jenis, letak dan penyebab kesalaban 

SJSwa. 

B. Petunjuk 
J _ Mohon Bapaklibu berkenan memberikan penilaian dengan cara memberi 

tanda {~ pada kolom penilaian yang sudah disediakan dengan nilai: 

4 =Baik Sekali 

3=Baik 

2 = Cukup Baik 

I =Kwang Baik 

2 Saran-saran untuk perbaikan mohon dituliskan pada lembar komentar dan 

saran pada bagian bawah atan menuliskan langsung pada naskah yang 

divafufasi_ 

J_ Am kesediaan Bapak: atau lbu, saya mengncapkan tetilna kasih. 

C. PENILAIAN 

NO Aspek yang dinilai 
Nilai 

1 2 3 4 
A Materi 

I. Tujuan "WaWaDCara jelas v 
2 Urutan pertanyaan pada setiap bagian ter.msun v sistematis 
3. Rumusan penanyaan menggambaran arah tujuan 

v yang - - - -- .. -. 
4. Instrmnen dapat mengungkap jenis, letak dan v penyebab kesalahan siswa 

B K811Struksi 
5. Rmnusan pertanyaan menggunakan kalimat v 

tan ya/. - " ' yangjelas 
6. Rumusan pertanyaan tidak ambigu v 
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c Bahasa 
1. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan 

benar 
8. Bahasa yang digunalran komunikatif. 

D. SKOR PENILAIAN 
Skor Maksimal = 32 

JUMLAH 
SKORTOTAL 

N"tlai = skoT peTOlelum x 100% = 
skoT malcsimal 

E. SIMPULAN 

X 100°/o= ... % 

222 

v 
v 

Untuk simpulan mohon memberi tanda (\~ sesuai dengan skala penilaian di 

bawahini: 

15%:::; x:::; l 00°/o . Baik Seka.Ii (Layak digunalran tanpa revisi) -
50%_:5x<75% - Baik (Layak digunabn dengan revisl} v . 

<500/o - Tidak layak digunakan ( diganti) -

F. KOMENTARDAN SARAN PERBAIKAN 

Sumbawa, //- 3 - V /~
Validator~ 

, Dr. Nyoman Sridana, M.si. 
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LEMBAR V ALIDASI 
PEDOMAN DAN INSTRUMEN WA WANCARA UNTUK SISWA 

A.. TUJUAN 
Lembar validasi pedoman \\''aWaDCara ini disosun untuk mengetahui tinglcat 

valida.si pedoman wawancara yang akan digunalran dalam penelitian analisis 
kesafahan siswa dalam menyelesaikan soa1 cerita matematika materi Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) untuk mengetahni penyebab kesalahan 
SISWa 

B. Petuajuk 
1. Mohon Bapakl1bu berkenan memberikan penilaian dengan cara memberi 

tanda (~ pada kolom penilaian yang sudah disediakan dengan nilai: 

4 =Baik Sekali 

3=Baik 

2 = Cukup Baik 

I = Kmang Baik 

2. Saran-saran untnk perbaikan mohon dituliskan pada lembar komentar dan 

saran pada hagian bawah aGlll menuliskan langsung pada naslrah yang 

divalidasi 

3. Atas kcsediaan Bapak atau ~ saya mengucapkan terima ~-

C. PENILAIAN 

NO Aspek yang dimlai 
Nilai 

l 2 3 4 
A Materi i 

l. Tujuan wawancara ielas ' v 
2 Kesesuaian pertanyaan dengan komponen yang v tditi 
3. Umtan pertanyaan pada setiap bagian tersusun 

v sistematis 
4. Rmnusan pertanyaan menggambarnn arah tujuan v 

yang diinginbn penciliti 
5. Instrumen dapat mengungkap jeni~ letak dan v penyebab lresalahan siswa 

B Komtrabi 
I. Rmnusan pertanyaan menggunakan kalimat v tanya/perintah vane. iela.;: 
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2.. Rumusan pertanyaan tidak arnbigu 
c Bahasa 

J _ Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan 
benar 

2_ Bahasa yang digunakan komunikatif 

D. SKOR PENILAIAN 
Skor Maksimal = 36 

JUMLAH 
SKORTOTAL 

Nilai = smrpero1.e1um x 100% = 
shn" m.aksimal 

E. SIMPULAN 

x 100%= --· % 

224 

v 

\/ 
"' \/ 

Untuk simpulan mohon memberi tanda ( '~ sesuai dengan ska.la penilaian di 

bawah ini: 

15% :5 x :5 1 OO°AI - Baik Sekali {Layak dignnakan tanpa revisi) v -
500;{. :5 x < 75% - Baik (Layak digunakan dengan revisi) -

<5()0.k . Tidak. layak digunakan (diganti) -

F. KOMENTARDANSARANPERBAIKAN 

------------------------------------------------------------------------------------------------

f) 

-- --~-W~-~(~:f'1 f9 
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LEMBAR V ALIDASI 
PEDOMANDANINSTRUMENWAWANCARA UNTUKSISWA 

A.. TUJUAN 
Lembar validasi pedoman u.'aWaJJCara ini disusun untnk: mengetahui tingkat 

vaJidasi pedoman wawancara yang akan digunakan dalain penelitian anaJisis 

kesalaban siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika materi Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) untuk mengetahui penyebab kesalahan 
siswa 

B. Petaajuk 
l. Motton Bapakllbu berkenan memberikan penilaian dengan cara memberi 

tanda ('1) pada kolom peniJaian yang sudah disediakan dengan nilai: 

4 = Baik Sekali 

3=Baik 

2 = Cukup Baik 

I = Kurang Baik 

2. Saran-saran untuk perl>ailran mohon dituJiskan pada lembar komentar dan 

saran pada bagian bawah atau menuliskan langgmg pada naskah yang 

divalidasi_ 

3. Atas kesediaan Bapak atau lbu, saya mengucapkan terima kasib_ 

C. PENILAIAN 

NO Aspek yang dioibi 
Nilai 

l 2 3 4 
A Materi 

1. Tujuan \"\"awancara ielas v 
2 Kesesuaian pertanyaan dengan komponen yang v teliti 
3. Urutan pernmyaan pada setiap bagian tersusun 

\./ 
sistematis 

4. Rumusan pertanyaan menggambaran arah tujuan v 
yang diinginkan peneiliti 

5. lnstrumen dapat mengungkap jenis, letak dan v 
penyebab kesalahan siswa 

v Komtraksi 
I. Rumusan pertanyaan men&::,uunakan kalimat v 

tanJ..,'r"'~tah yangjelas 
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! 2 Rumusan l'V"rl<>nyaan tidak ambi!!U • ;o 

c Bahasa 
1. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik: dan 

benar 
2. Bahasa yang digunakan komunikatif 

D. SKOR PENILAIAN 
Sk:or Mak:simal = 36 

JUMLAB 
SKORTOTAL 

Nilai = skarpe:rofelurll X 100% = 
slwrmaJcsim.al 

E. SIMPULAN 

x 100%= --- % 

226 

v 

v 

\/ 

Untuk simpulan mohon memberi tanda (Vl sesuai dengan slrala penilaian di 

bawah ini: 
/ 

75% s x s 1 OO°At - Baik Seka.Ii (Layak dignnakan tanpa revisi) v . 

50%Sx<75% - Baik (layak digunakan dengan revisi) . 

<50% . Tidak layak digunakan (diganti) -

Ji". ~~~~~:~~-~~--~~~i;;( ................................. . 
----~----·-lli-~V':':.:~ .. ':'...-1. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

--------------------------------------------- --------------------------------------------------

~ Maret2016 

VIDKbW~ 

f)r.("'6'.~~· lcos1~ M·s/ 
-········-······················'·· 
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Lampiran 11 : 

Surat ljin Penelitian 
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Lampiran 12 : 

Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian 
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Lampiran 13: 

FOTO KEGIATAN PENELITIAN 

Pelaksanaan Tes Menjawab Saal 

Memberi pengarahan Kepada 
Subyek penelitian 

Wawancara dengan SP-1 

Wawancara dengan Guru Matematika 

Wawancara dengan SP-2 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 

43017.pdf



UNIVERSITAS TERBUKA 229 

Wawancara dengan SP-3 Wawancara dengan SP-4 

Wawancara dengan SP-5 Wawancara dengan SP-6 
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