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Abstrak 

Ditemukannya kesalahan dalam menyelesaikan soal menunjukkan 

adanya tingkat kesulitan dalam pembelajaran. Kesalahan tersebut perlu 

dianalisis untuk mengetahui letak dan faktor penyebab peserta didik 

melakukan kesalahan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif 

kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan letak kesalahan yang 

dilakukan peserta didik  adalah kesalahan pemahaman soal, kesalahan 

melaksanakan pemecahan masalah dan tidak melakukan pemeriksaan 

kembali. Sedangkan faktor penyebabnya antara lain peserta didik tidak 

memahami maksud soal, tidak belajar sebelum tes, tidak teliti dalam 

menghitung dan tidak mengerti pada saat guru menjelaskan materi 

SPLDV.  

 

Kata Kunci: Analisis, menyelesaikan soal, SPLDV  

 

Abstract 

It found errors in solving the problem pointed out degree of difficulties in 

teaching mathematics course. That errors needed to analyzed to find out 

the position and causal factors why the students making errors. This 

research used descriptive qualitative approach. The result of the research 

pointed out of errors made by students, they are errors in comprehend 

and understanding the problems, errors in performs of trouble-breaking 

of the problems and do not the reexamination. Causal factors of making 

errors, for example: student did understand the problem, unready to face 

the test or they was unprepared their self by studying it before the test, 

inaccurate deep accounts and misunderstand the material during the 

teacher explaining the material about Linear Equation System of Two 

Variables (SPLDV). 
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Pendahuluan 

           Masalah pendidikan merupakan masalah yang sangat menentukan bagi maju 

mundurnya suatu bangsa, demikian juga dengan negara kita. Perkembangan pendidikan  

di negara kita dapat kita lihat dengan adanya pembaharuan kurikulum, bertambah 

banyaknya lembaga pendidikan baru adanya metode-metode baru dan sebagainya.  

           Ketrampilan dalam matematika merupakan salah satu kunci untuk mencapai 

sukses dalam berbagai bidang. Matematika juga amat berguna bagi kepentingan bidang 

usaha yang lain dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Masalah-masalah matematika 

yang ada dalam kehidupan sehari-hari akan banyak dijumpai baik bentuk matematika 

yang sederhana maupun bentuk matematika yang kompleks, sehingga peserta didik 

dituntut untuk teliti dan pintar untuk berusaha mencari penyelesaianya. Sesuai dengan 

pendapat Lerner dalam Abdurrahman (2010) mengemukakan bahwa matematika 

disamping sebagai bahasa simbolis juga merupakan bahasa universal yang 

memungkinkan manusia memikirkan, mencatat, dan mengkomunikasikan ide mengenai 

elemen dan kuantitas. 

           Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti pada saat melakukan Program 

Pengalaman Lapangan (PPL) dari Guru Sekolah Menengah Atas (SMK) Antartika 1 

Sidoarjo, bahwa dalam proses belajar mengajar matematika banyak peserta didik yang 

mengeluh tentang kesulitan dalam menyelesaikan soal matematika khususnya materi 

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV). Melihat informasi di atas, maka 

harus dilakukan suatu upaya untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik SMK 

Antartika 1 Sidoarjo dengan menganalisis kesalahan, sehingga akan diketahui letak 

kesalahan, penyebab kesalahan dan alternalif yang bisa ditempuh untuk menemukan 

cara penyelesaiannya. 

           Analisis adalah suatu upaya penyelidikan untuk melihat, mengamati, 

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

menginterprestasikan fenomena yang ada Atim (dalam Anita: 2013). 

           Matematika merupakan bidang studi yang dipelajari oleh semua peserta didik 

dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan bahkan 

juga di perguruan tinggi. Ada banyak alasan tentang perlunya peserta didik belajar 

matematika. Cornelius dalam Abdurrahman (2010) mengemukakan lima alasan 
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perlunya belajar matematika karena matematika merupakan: Sarana berfikir yang jelas 

dan logis, sarana untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, sarana mengenal 

pola-pola hubungan dan generalisasi pengalaman, sarana untuk mengembangkan 

kreativitas, sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan budaya. 

           Suatu pertanyaan akan merupakan suatu masalah hanya jika seseorang tidak 

mempunyai aturan/hukum tertentu yang segera dapat dipergunakan untuk menemukan 

jawaban pertanyaan tersebut. Pertanyaan itu dapat juga terselinap dalam suatu situasi 

sedemikian hingga situasi itu sendiri perlu mendapat penyelesaian. 

           Masalah dalam matematika biasanya berhubungan dengan soal-soal matematika. 

Di dalam menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah, peserta didik diharapkan 

memahami proses penyelesaian masalah, terampil dalam memilih dan mengidentifikasi 

kondisi dan konsep, merenungkan rencana penyelesaian dan mengorganisasikan 

ketrampilan yang dimiliki sebelumnya. Untuk dapat menyelesaikan masalah, peserta 

didik harus menguasai materi dan menerapkannya ke dalam situasi permasalahan. 

           Memecahkan masalah merupakan suatu aktifitas dasar bagi manusia. Sebagian 

besar kehidupan manusia berhadapan dengan masalah-masalah dan masalah-masalah 

tersebut harus dicari penyelesaiannya (Rohman: 2003). Dengan perkataan lain, bila 

peserta didik dilatih untuk  menyelesaikan masalah, maka peserta didik itu akan mampu 

mengambil keputusan sebab peserta didik itu menjadi mempunyai ketrampilan tentang 

bagaimana mengumpulkan informasi yang relevan, menganalisa informasi dan 

menyadari betapa perlunya meneliti kembali hasil yang telah diperolehnya. Menurut 

Polya (dalam Rohman: 2003) ada empat langkah proses pemecahan masalah mate-

matika, yaitu: Pemahaman soal, pemikiran suatu rencana, pelaksanaan rencana dan 

peninjauan kembali.  

     Berdasarkan uraian di atas maka dalam kaitanya dengan masalah SPLDV, 

menurut peneliti kesalahan-kesalahan tersebut adalah: Kesalahan pemahaman soal, 

kesalahan melaksanakan pemecahan masalah, tidak melakukan pemeriksaan kembali. 

            Menurut Hamalik (dalam Suhita: 2013) faktor yang menimbulkan kesulitan 

belajar peserta didik digolongkan menjadi  dua yaitu: Faktor yang berasal dari diri 

peserta didik itu sendiri (faktor internal) dan faktor yang berasal dari luar (faktor 

eksternal). Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengulas faktor internal yaitu dari diri  
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peserta didik itu sendiri tanpa memperhatikan faktor eksternal peserta didik. Jadi 

menurut peneliti, faktor-faktor yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan 

kesalahan ditinjau dari faktor internal adalah sebagai berikut: Kurangnya penguasaan 

bahasa, sehingga peserta didik seringkali kesulitan dalam memahami maksud dari soal, 

apa yang ditanya dan menuliskan kesimpulan, kebiasaan belajar yang tidak teratur 

(belajar jika akan menghadapi tes saja), kondisi peserta didik yang terganggu pada saat 

melakukukan tes  seperti sakit, tergesa-gesa dan gugup. 

           Sistem persamaan linear dua variabel adalah suatu sistem persamaan yang terdiri 

atas dua persamaan linear yang masing-masing mengandung dua peubah atau variabel 

dan pangkat kedua variabel itu adalah satu (Markaban, 2006). 

Secara umum dinyatakan dalam bentuk: 

ax + by = c ... (1) 

px + qy = r ... (2) 

dengan syarat: 

a, b, c, p, q, dan r himpunan bilangan real 

a, b ≠ 0 dan p, q ≠ 0 

a, p : koefesien x 

b, q : koefesien y 

c, r  : konstanta 

           Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif 

kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan letak kesalahan dan untuk mengungkap 

faktor penyebab terjadi kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan soal SPLDV. 

Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik  kelas XI TPM.1 SMK Antartika 1 

Sidoarjo yang berjumlah 47. Kemudian satu kelas tersebut dipilih 4 peserta didik 

dengan kesalahan terbanyak atau dengan kata lain nilai terendah, selanjutnya 4 peserta 

didik tersebut melakukan pengisian angket untuk memperoleh faktor penyebab 

kesalahan. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan 

melalui tes tertulis dan pemberian angket. 
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Hasil dan Pembahasan 

  Pada tahap awal penelitian, setelah peserta didik mendapatkan materi SPLDV 

peserta didik kelas XI TPM.1 SMK Antartika 1 Sidoarjo diberi tes 2 butir soal untuk 

memilih subjek penelitian kemudian dilanjutkan pengisian angket. Pengisian angket 

dilakukan setelah subjek selesai mengerjakan soal karena dikhawatirkan subjek lupa 

dengan apa yang telah dilakukannya.  

  Data dalam penelitian ini berupa hasil tes tertulis yang diberikan kepada subjek 

penelitian berupa soal matematika dan juga transkip hasil angket yang dilakukan setelah 

subjek selesai mengerjakan soal. Pengisian angket bertujuan untuk triangulasi data 

penelitian.  Soal matematika terdiri dari 2 soal yaitu materi SPLDV. Lembar jawaban 

peserta didik dianalisis dan diperoleh data tentang letak kesalahan yang dilakukan 

peserta didik sebagai berikut. 

Tabel 1. Hasil Analisis Letak Kesalahan 

  Subjek                Soal1                   Soal2          Jumlah 

                           A   B   C              A    B   C      

    SP1               1    1    0               0     1    1            4 

    SP2               1    1    1               0     1    1            5 

    SP3               0    1    1               1     1    0            4   

    SP4               1    1    0               1     1    0            4 

Keterangan: 

A : Kesalahan pemahaman soal 

B : Kesalahan melaksanakan pemecahan masalah 

C : Tidak melakukan pemeriksaan kembali 

1  : Peserta didik melakukan kesalahan 

0  : Peserta didik tidak melakukan kesalahan 

SP1 : Subjek 1 

SP2 : Subjek 2 

SP3 : Subjek 3 

SP4 : Subjek4 

     Berdasarkan analisis di atas pada soal nomor 1, dapat diketahui letak kesalahan 

yang dilakukan peserta didik yaitu kesalahan pemahaman soal, kesalahan melaksanakan 

pemecahan masalah yaitu tidak teliti dalam menghitung dan tidak paham penggunaan 
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simbol positif negatif, serta tidak melakukan pemeriksaan kembali lupa menulis 

himpunan penyelesaiannya karena peserta didik hanya belajar jika menghadapi tes. 

hanya membaca soal satu kali dan tidak mengerti pada saat guru menjelaskan materi 

SPLDV. Seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Letak Kesalahan Soal Nomor 1 

           Pada soal nomor 2, dapat diketahui letak kesalahan peserta didik yaitu kesalahan 

melaksanakan pemecahan masalah peserta didik tidak teliti dalam menghitung dan juga 

kurang paham penggunaan simbol positif negatif, dan tidak melakukan pemeriksaan 

kembali setelah selesai mengerjakan karena peserta didik hanya belajar jika menghadapi 

tes dan tidak mengerti pada saat gurumenjelaskan materi SPLDV. Seperti ditunjukkan 

pada gambar di bawah ini:  
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Gambar 2. Letak Kesalahan Soal Nomor 2 

           Faktor penyebab terjadinya kesalahan peserta didik dapat diketahui dari analisis 

data hasil angket yang dipadukan dengan hasil tes. Selain memadukan jawaban tes dan 

hasil angket, penulis memadukan hasil tes dengan keterangan guru matematika SMK 

Antartika 1 Sidoarjo. Pengisian angket  dilakukan kepada 4 peserta didik yang dalam 

penelitian ini disebut subyek penelitian pengisian angket. Empat peserta didik adalah 

peserta didik yang paling banyak melakukan kesalahan. Hasil analisis faktor-faktor 

penyebab terjadinya kesalahan peserta didik hanya berlaku 4 peserta didik (subyek 

penelitian pengisian angket SP1, SP2, SP3 dan SP4) 

           Berdasarkan analisis hasil tes tulis dan hasil angket  peserta didik, maka letak 

kesalahan dan faktor penyebab  peserta didik melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal SPLDV adalah sebagai berikut. 

1. Letak  Kesalahan Peserta Didik 

     Berdasarkan letak kesalahan yang dilakukan oleh subjek dalam menyelsaikan 

soal 1 dan 2 maka dapat didiskripsikan letak kesalahan yang dilakukan peserta didik 

SMK Antartika 1Sidoarjo dalam menyelesaikan soal materi SPLDV. 

     Berdasarkan tabel tersebut diatas SP1, SP2, SP3, dan SP4 melakukan kesalahan 

pemahaman soal, kesalahan melaksanakan pemecahan masalah dan tidak melakukan 

pemeriksaan kembali pada saat menyelesaikan  soal materi SPLDV. 
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     Berdasarkan data yang diperoleh, maka peneliti menentukan letak  kesalahan 

yang dilakukan peserta didik adalah sebagai berikut: 

a. Letak Kesalahan A (Kesalahan Pemahaman Soal) 

     Berdasarkan data yang diperoleh, maka peneliti menentukan letak kesalahan 

yang dilakukan peserta didik dalam memahami maksud dari soal yang diberikan.  

b. Letak Kesalahan B ( Kesalahan Melaksanakan Pemecahan Masalah) 

     Berdasarkan data yang diperoleh, maka peneliti menentukan letak kesalahan 

yang dilakukan peserta didik dalam melakukan perhitungan dan penggunaan 

simbol positif negatif. 

c. Letak Kesalahan C (Tidak Melakukan Pemeriksaan Kembali) 

     Berdasarkan data yang diperoleh, maka peneliti menentukan letak kesalahan 

yang dilakukan peserta didik dalam menulis kesimpulan  (menulis himpunan 

penyelesaiannya).   

2. Faktor Penyebab Kesalahan Peserta Didik 

     Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, maka faktor-faktor yang  menyebabkan 

peserta didik melakukan kesalahan adalah sebagai berikut: 

a. Kurangnya penguasaan bahasa, sehingga peserta didik seringkali kesulitan 

dalam memahami maksud dari soal. 

b. Tidak teliti dalam menghitung dan tidak paham/mengerti pada saat guru 

menjelaskan materi SPLDV. 

c.  Kebiasaan belajar yang tidak teratur (belajar jika akan menghadapi tes saja).  

d. Kondisi peserta didik yang terganggu pada saat melakukukan tes  seperti sakit, 

tergesa-gesa dan gugup. 

 

Simpulan 

           Berdasarkan tujuan penelitian serta deskripsi  dan analisis hasil penelitian yang 

telah dilakukan peneliti mengenai letak kesalahan dan faktor penyebab peserta didik 

melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal SPLDV, maka diperoleh simpulan 

sebagai berikut: 
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1. Letak kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik SMK Antartika 1 Sidoarjo dalam 

menyelesaikan soal SPLDV adalah sebagai berikut. 

a. Letak kesalahan A (kesalahan pemahaman soal) 

b. Letak kesalahan  B (kesalahan melaksanakan pemecahan masalah) 

c. Letak kesalahan C (tidak melakukan pemeriksaan kembali) 

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kesalahan Peserta Didik 

a. Peserta didik tergesa-gesa dalam menjawab soal. 

b. Peserta didik belum siap menjalani tes atau dengan kata lain peserta didik tidak 

belajar sebelum tes. 

c. Peserta  didik tidak memahami maksud dari soal, tidak teliti dalam menhitung 

dan tidak paham/mengerti pada saat guru menjelaskan materi SPLDV. 

d. Peserta didik tidak terbiasa menulis kesimpulan (menulis himpunan 

penyelesaiannya). 
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