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Abstrak 

Penelitian yang dilakukan di kelas VIII-A MTS Almuawanah Minggir 

bertujuan untuk mendeskripsikan jenis-jenis kesalahan dan 

mengidentifikasi kesalahan siswa, persentase  kesalahan siswa, serta 

faktor-faktor yang melatarbelakangi siswa melakukan kesalahan terkait 

dengan materi aritmatika sosial. Hasil penelitian menunjukkan jenis-jenis 

kesalahan yang dilakukan siswa adalah konsep (37,73 %), prinsip (50%) 

dan teknik (31,18%). Berdasarkan hasil analisis data wawancara diperoleh 

beberapa faktor penyebab siswa melakukan kesalahan antara lain: siswa 

tergesa-gesa dalam menjawab soal, siswa belum siap menjalani tes atau 

dengan kata lain siswa tidak belajar sebelum tes, siswa tidak memahami 

maksud dari soal, siswa kurang menguasai konsep yang berkaitan dengan 

soal tes. 

 

Kata Kunci: Jenis Kesalahan, Soal Cerita, Faktor Penyebab 

 

Abstract 

This research which held in class VIII-A Mathematics-a in junior 

secondary School Move Almuawanah has aims to describe the types of 

mistake and identify the mistake’s site, the percentage mistake, and the 

factors of mistake that done by the students in aritmatika sosial. The result 

of this research showed the types of mistake made by students is concept 

(37,73%), principle (50%), and engineering(50%). The interview get 

factors causing student to make mistakes such as: students in a hurry in 

answering questions, students are not ready to do the tests, students did 

not understand the intent of the questions, students did not master the 

concepts related to the test. 

 

Keyword: Thypes of Misatake, Narrative Question, Factor of Mistake  

 

Pendahuluan  

Matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang pada 

dasarnya merupakan ilmu yang melayani ilmu-ilmu yang lain (Masykur dan Halim, 
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2007: 65). Dan pada kenyataannya matematika merupakan ilmu yang selalu ada pada 

semua mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Oleh karena itu matematika 

merupakan ilmu penting yang harus dipelajari.  

Penguasaan materi pada mata pelajaran matematika bagi seluruh siswa itu 

sangat penting dan harus ditingkatkan demi kelangsungan hidup di masa datang dan 

dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat penggunaan  matematika diperlukan disegala 

bidang, maka pengajaran  matematika pada siswa harus benar-benar dioptimalkan baik 

kualitas maupun kuantitasnya. 

Menurut Soedjadi (dalam Sulistyorini 2010: 2), dalam pembelajaran 

matematika perlu memperhatikan dua tujuan yang bersifat formal dan tujuan yang 

bersifat material. Tujuan yang bersifat formal adalah tujuan yang menekankan pada 

penataan nalar dan pembentukan kepribadian siswa. Oleh karena itu, guru harus 

memahami metode yang cocok diberikan kepada siswa sesuai dengan tujuan formal. 

Banyak unsur-unsur yang mempengaruhi prestasi siswa antara lain: pendidik, 

lingkungan dan siswa itu sendiri. Faktor-faktor yang dikelompokkan menjadi dua 

golongan yaitu internal dan eksternal. Unsur-unsur internal yang mempengaruhi prestasi 

siswa antara lain: minat, bakat, kemampuan verbal, komputasi, dan nalar. Rendahnya 

kemampuan dari faktor-faktor internal di atas menyebabkan rendahnya prestasi belajar 

matematika yang ditunjukkan antara lain dengan ketidakmampuan siswa menyelesaikan 

soal-soal matematika. 

Pada proses pembelajaran, peran evaluasi sangat penting karena guru dapat 

mengetahui sejauh mana siswa mengerti akan materi yang disajikan. Dalam proses 

evaluasi terdapat dua macam soal matematika. Ada soal matematika yang langsung 

disajikan sudah dalam bentuk model matematikanya. Namun ada kalanya soal 

matematika disajikan dalam bentuk soal cerita, yang dalam pemecahannya memerlukan 

langkah-langkah tertentu. Untuk itu, soal yang sesuai dengan tujuan formal matematika 

adalah soal yang berbentuk soal cerita karena pada soal cerita lebih menekankan pada 

penataan nalar. Dalam menyelesaikan soal matematika yang berbentuk cerita, tidak 

hanya dibutuhkan kemampuan dalam menghitung atau kalkulasi tapi juga dibutuhkan 

daya nalar. Sehingga siswa dapat mengetahui apa yang dimaksud soal tersebut, apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Salah satu materi matematika yang sebagian 
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besar evaluasinya disajikan dalam bentuk cerita adalah materi aritmatika sosial. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai 

berikut: a) Jenis-jenis kesalahan apa yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita aritmatika sosial?, b) Faktor apa saja yang melatarbelakangi siswa melakukan 

kesalahan tersebut?. 

Sesuai dengan permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian ini yaitu: a) 

mendeskripsikan jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita aritmatika sosial, b) mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi siswa 

melakukan kesalahan. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Sulistyorini 2010:11) yang 

dimaksud kesalahan adalah penyimpangan terhadap suatu yang benar. Kesalahan dalam 

menyelesaikan soal-soal matematika dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi kesulitan 

belajar matematika. Menurut Sukirman (dalam Sulistyorini 2010:11) menyatakan 

bahwa kesalahan merupakan penyimpangan terhadap hal yang benar dan sifatnya 

sistematis, konsisten maupun insidental pada daerah tertentu. 

Kesalahan-kesalahan tersebut dapat diketahui setelah siswa melaksanakan tes. 

Kesalahan-kesalahan  yang terjadi dapat dilihat dari letak kesalahan dan jenis kesalahan. 

Menurut Polya (dalam Sulistyorini 2010:11), dalam menyelesaikan masalah terdapat 4 

langkah yang harus dilakukan yaitu: a) memahami masalah, b) merencanakan 

penyelesaian, c) menyelesaikan masalah sesuai rencana pada langkah ke-2, d) 

memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Sedangkan menurut Pratiwi (2013), kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan soal matematika dibagi menjadi empat kategori, antara lain:  

Kesalahan konsep, kesalahan prinsip, kesalahan teknik dan kesalahan algoritma adalah 

ketidakhirarkian langkah, ketidakmampuan memanipulasi langkah-langkah untuk 

menyelesaikan soal. 

Sedangkan menurut Sulistyorini (2010:20) jenis-jenis kesalahan siswa yang 

sering dilakukan adalah kesalahan abstraksi, konsep, komputasi dan menafsirkan. 

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi siswa melakukan kesalahan. 

Menurut Hamalik (2005:17) faktor yang dapat menimbulkan kesulitan belajar siswa 

digolongkan menjadi dua yaitu: a) faktor yang berasal dari diri siswa sendiri (faktor 

internal), b) faktor yang berasal dari luar (faktor eksternal). Faktor-faktor yang dapat 
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menyebabkan siswa melakukan kesalahan ditinjau dari faktor internal sebagai berikut: 

a) kurangnya penguasaan bahasa, sehingga seringkali siswa kesulitan dalam memahami 

maksud dari soal, b) kurangnya penguasaan materi, baik materi yang sedang dipelajari 

,ataupun materi prasyarat misalnya rumus atau prosedur pengerjaan yang harus 

dipahami oleh siswa, c) kebiasaan siswa dalam menyelesaikan soal cerita misalnya tidak 

menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanya dan menuliskan kesimpulan, d) 

kebiasaan belajar yang tidak teratur (belajar jika akan menghadapi tes saja), e) kondisi 

siswa yang terganggu pada saat melakukan tes seperti: sakit, tergesa-gesa dan gugup. 

Soal cerita matematika merupakan soal yang terkait dengan kehidupan sehari-

hari untuk dicari penyelesaiannya menggunakan kalimat matematika yang memuat 

bilangan, operasi hitung, dan relasi (=, <, >, ≤, ≥) (Rahardjo dan Astuti, 2011:8). 

Sedangkan menurut Atim (2008), soal cerita merupakan permasalahan yang dinyatakan 

dalam bentuk kalimat bermakna dan mudah dipahami. 

Menurut Sulistyorini (2010:8) penyelesaian soal atau suatu masalah 

matematika merupakan bagian yang sangat penting dalam pembelajaran karena pada 

proses pembelajaran, siswa dapat menggunakan pengetahuan dan ketrampilan serta 

pengalaman yang dimiliki untuk diterapkan dalam pemecahan masalah. Suatu soal 

dikatakan soal cerita jika soal tersebut disajikan dalam bahasa kehidupan sehari-hari. 

Sedangkan menurut Bobrow Jerry (dalam Makky 2009:15) menyatakan bahwa proses 

penyelesaian merupakan metode langkah demi langkah yang membantu mengenali soal 

dengan cara yang teratur, terfokus, dan sistematis. 

Analisis adalah suatu upaya penyelidikan untuk melihat, mengamati, 

mengetahui, menemukan, memahami, menelaah, mengklasifikasi, dan mendalami serta 

menginterpretasikan fenomena yang ada (Atim, 2008:6). Sedangkan menurut 

Sulistyorini (2010:6) analisis adalah proses mengurai sesuatu hal menjadi berbagai 

unsur yang terpisah untuk memahami sifat, hubungan, dan peranan masing-masing 

unsur. 

Menurut Nuharini (2008:97) pengertian materi yang membahas perhitungan 

keuangan perdagangan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, 

peristiwa, dan kejadian serta masalah-masalah yang terjadi pada penelitian yang 



99 
Jurnal Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sidoarjo 

Vol.3, No.1, April 2015 

ISSN: 2337-8166 

 

 
 

dilaksanakan (Sudjana, 2001:64). Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk 

mendeskripsikan proporsi kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi 

aritmatika sosial. 

Subyek penelitian adalah siswa kelas VIII-A MTS Almuawanah Minggir 

Candi yang dipilih satu kelas untuk pelaksanaan tes, kemudian dari satu kelas tersebut 

dipilih 4 siswa dengan kesalahan terbanyak atau dengan kata lain dengan nilai terendah 

sebagai responden dalam wawancara. Adapun aspek-aspek rancangan penelitian ini 

yaitu:a) Observasi lapangan, b) penyusunan soal, c) validasi soal tes, d) pelaksanaan tes, 

e) pemeriksaan hasil, f) penentuan subyek, g) wawancara, h) analisis data, i) hasil 

analisis data. Teknik pengumpulan data menggunakan tes tulis, wawancara, dan 

triangulasi.  

Hasil dan Pembahasan 

Setelah guru menyampaikan materi aritmatika sosial siswa kelas VIII-A MTS 

Almuawanah Minggir Candi diberi tes 3 butir soal uraian pada materi Aritmatika Sosial. 

Lembar jawaban siswa dianalisis dan diperoleh data tentang jenis kesalahan yang 

dilakukan siswa. Adapun hasil analisis persentase jenis kesalahan siswa sebagai berikut. 

Tabel 1. Persentase Jenis Kesalahan Siswa Pada Tiap Butir Soal 

No Konsep Prinsip Teknik 

1 28,30 27,77 27,77 

2 37,73 50 22,22 

3 33,97 22,22 50 

Dari tabel Persentase kesalahan yang sering dilakukan siswa pada tiap butir 

soal, maka hasil penelitian menunjukkan jenis- jenis kesalahan yang dilakukan siswa 

adalah kesalahan konsep (37,73%), prinsip (50%), dan teknik (50%). Sedangkan dari 

hasil analisis soal tes diperoleh letak kesalahan yang sering dilakukan siswa adalah pada 

langkah membuat kesimpulan. Hal ini terjadi karena jika siswa salah pada langkah 

pertama maka langkah selanjutnya juga akan salah. 

Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan dikaitkan dengan pertanyaan penelitian, 

maka diperoleh simpulan sebagai berikut. Jenis kesalahan yang sering dilakukan oleh 

siswa MTS Almuawanah dalam menyelesaikan soal cerita materi aritmatika social 
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adalah sebagai berikut. Jenis kesalahan yang dilakukan siswa yaitu kesalahan konsep, 

prinsip dan teknik.  

Sedangkan dari Persentase kesalahan yang sering dilakukan siswa pada tiap 

butir soal, maka hasil penelitian menunjukkan jenis- jenis kesalahan yang dilakukan 

siswa adalah kesalahan konsep(37,73%), prinsip (50%) dan  teknik  (50%). Hal ini 

terjadi karena jika siswa salah pada langkah pertama maka langkah selanjutnya juga 

akan salah. 

Dan faktor-faktor penyebab kesalahan siswa yaitu a) siswa tergesa-gesa dalam 

menjawab soal, b) siswa belum siap menjalani tes atau dengan kata lain siswa tidak 

belajar, c) siswa tidak memahami maksud dari soal, d) siswa kurang menguasai konsep 

yang berkaitan dengan tes soal. 
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