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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui macam-macam dan penyebab 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika materi relasi. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan jenis 

penelitian adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan 

bahwa siswa melakukan banyak kesalahan-kesalahan yang bervariasi 

dalam penyelesaiannya karena siswa masih bingung dan belum 

memahami maksud dari soal relasi. Kesalahan yang dilakukan siswa 

akan berpengaruh pada prestasi belajar siswa di kelas. 

 

Kata Kunci: Analisis kesalahan siswa, macam-macam, penyebab. 

 

 

Abstract 

This study aims to determine the kinds and causes of errors students in 

solving mathematical problems relationship material. This study used a 

descriptive method of analysis and the type of research is descriptive 

qualitative. The results of the study indicate that students do a lot of 

errors that vary in resolution because students are still confused and do 

not understand the intent of the matter relations. Mistakes made by the 

students will have an effect on student achievement in the classroom.  

Key Words: Analysis of student errors, all kinds, causes. 

 

Pendahuluan 

Keberhasilan pendidikan dipengaruhi oleh perubahan dan pembaharuan dalam 

segala komponen pendidikan. Adapun komponen  yang mempengaruhi pelaksanaan 

pendidikan meliputi kurikulum, sarana prasarana, guru, siswa dan metode pengajaran 

yang tepat. Semua komponen tersebut saling terkait dalam mendukung tercapainya 
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suatu tujuan pendidikan yang diiginkan (Djamarah, 2002:123). Berdasarkan 

informasi dan pengalaman dari guru di SMP Islam Watestanjung Gresik, siswa sering 

melakukan kesalahan-kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal pada materi relasi, 

salah satunya adalah kesalahan dalam menyatakan himpunan relasi. Selain itu, banyak 

juga siswa yang masih salah dalam memasangkan himpunan dengan anggota-anggota 

himpunan pasangannya yang lain. Hal ini dapat disebabkan karena siswa kurang 

memahami konsep secara benar. Selain kesalahan-kesalahan tersebut, tidak tertutup 

kemungkinan masih terdapat kesalahan-kesalahan lainnya yang dilakukan oleh siswa 

yang menyebabkan pada rendahnya prestasi belajar matematika. Guru jarang 

menganalisis kesalahan-kesalahan siswa dalam mengerjakan soal. Akan tetapi, guru 

belum dapat melakukannya secara mendetail mengingat banyaknya siswa dan kelas 

yang dipegang. 

Analisis kesalahan secara mendetail dibutuhkan agar kesalahan-kesalahan siswa 

dan faktor-faktor penyebabnya dapat diketahui lebih jauh untuk membantu mengatasi 

permasalahan tersebut. Kesalahan merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap hal 

yang benar, prosedur yang ditetapkan sebelumnya, atau penyimpangan dari suatu yang 

diharapkan (Kurniasari, 2007:117). Kesalahan yang dialami siswa dalam mengerjakan 

soal cerita secara mekanik meliputi kesalahan memahami soal, kesalahan membuat 

model matematika, dan kesalahan menginterpretasikan jawaban kalimat matematika 

(Rahardjo dan Astuti,2011: 14). Kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa perlu 

dianalisa lebih lanjut, agar kita mendapatkan gambaran tentang kelemahan-kelemahan 

siswa yang di tes, (Nurkancana, 1986:102). Analisis kesalahan sebagai prosedur kerja 

mempunyai langkah-langkah tertentu. Menurut Tarigan (1988) yang dikutip (dalam 

Nik’mah, 2009:20), berbagai langkah-langkah tersebut adalah: a) Mengumpulkan data 

kesalahan-kesalahan, b) Mengidentifikasi kesalahan dan mengklasifikasikan kesalahan, c) 

Memperingatkan kesalahan, d) Menjelaskan kesalahan, e) Memperkirakan daerah rawan 

kesalahan, dan f) Mengoreksi kesalahan. 

Dalam pembelajaran matematika kesalahan mempelajari suatu konsep terdahulu 

akan berpengaruh terhadap pemahaman konsep berikutnya karena matematika 

merupakan pelajaran yang terstuktur. Herman Hudojo (2005:3) menyatakan bahwa 

matematika berkenaan dengan ide-ide atau konsep-konsep abstrak yang tersusun secara 
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hirarkis dan penalarannya deduktif. Oleh karenanya, dalam proses pembelajaran 

matematika tidak semua siswa selalu berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Jika ada 

saja siswa yang tidak dapat belajar, ini berarti siswa mengalami kesulitan yang 

berakibat pada terjadinya kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal matematika. 

Penyebab kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal-soal 

dapat dilihat dari berbagai hal. Menurut Soedjadi (2000:1), dari kesalahan-kesalahan 

yang dibuat oleh siswa dapat diklasifikasikan  beberapa  bentuk kesalahan, diantaranya : 

1. Kesalahan prosedural yaitu dalam menggunakan Algoritma (prosedur pekerjaan), 

misalnya kesalahan melakukan opersi hitung. 2. Kesalahan dalam mengorganisasikan 

data, misalnya kesalahan menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan dari 

suatu soal. 3. Kesalahan mengurutkan, mengelompokkan dan menyajikan data. 4. 

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

5. Kesalahan dalam melakukan manipulasi secara matematis, sifat-sifat dalam 

menyelesaikan soal. 6. Kesalahan dalam menarik kesimpulan. Misalnya kesalahan 

dalam menuliskan kesimpulan dari persoalan yang telah mereka kerjakan. 

Menurut Slameto (1995:54), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi siswa 

dalam belajar ada dua faktor, antara lain  faktor internal yaitu kurangnya bakat khusus 

untuk suatu situiasi belajar tertentu. Sebagai halnya intelegensi, bakat juga merupakan 

wadah untuk mencapai hasil belajar tertentu, kurangnya kemampuan dasar yang 

dimiliki oleh peserta didik kurangnya motivasi atau dorongan untuk belajar, tanpa 

adanya motivasi yang besar peserta didik akan banyak mengalami kesalahan dan 

kesulitan dalam belajar dan faktor jasmaniah tidak mendukung kegiatan belajar, seperti 

gangguan kesehatan, cacat tubuh, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran dan 

lain sebagainya. Kemudian faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar 

lingkungan sosial yang mempengaruhi belajar siswa ini dapat dibedakan menjadi tiga, 

yaitu: (a) Lingkungan sosial siswa di rumah yang meliputi seluruh anggota keluarga 

(b) Lingkungan sosial siswa di sekolah yaitu: teman sebaya, teman lain kelas, guru 

serta karyawan lainnya (c) Lingkungan sosial dalam masyarakat yang terdiri atas  

seluruh anggota masyarakat. 

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis 
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atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy J. Moleong, 2000:3). 

Pendekatan kualitatif digunakan oleh peneliti karena peneliti ingin mengetahui 

fenomena yang terjadi saat ini, yang tidak terikat oleh suatu variable atau hipotesa 

tertentu. Pendekatan ini dapat memudahkan peneliti untuk dekat dengan subjek yang 

diteliti dan lebih peka terhadap pengaruh berbagai fenomena yang ada di lapangan. 

Dalam penelitian ini, peneliti berupaya melakukan penelitian untuk mengamati 

bagaimana kesalahan-kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika pada 

materi relasi. 

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011:246), mengemukakan bahwa 

aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus. Aktifitas dalam analisis data kualitatif yaitu: 

a. Mereduksi Data (Data Reduction) 

Pada dasarnya data yang diperoleh di lapangan dengan berbagai teknik dan sumber 

data merupakan data mentah dan belum memberikan makna apa-apa seputar 

informasi yang diperlukan peneliti. Mereduksi data berarti memilih, 

mengklasifikasi, memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, dicari tema dan 

polanya serta membuang data yang tidak perlu. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah-langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian-

uraian singkat, hubungan antar kategori, flowcart dan sejenisnya (Sugiyono, 

2011:249). Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti memahami 

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahaminya. 

c. Kesimpulan atau Verifikasi (Conclusion Drawing) 

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan ini 

merupakan pemberian makna terhadap data yang telah direduksi dan dipaparkan 

sesuai dengan informasi yang diperlukan. Untuk mendapatkan kesimpulan data yang 

akurat maka diperlukan pengujian atau verifikasi. Menverifikasi suatu kesimpulan 

merupakan kegiatan menguji kebenaran, kecocokan tafsir yang muncul dari paparan 

data yang ditampilkan. 
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Hasil Dan Pembahasan 

Kegiatan penelitian dilakukan di SMP Islam Watestanjung yang beralamat di 

desa Watestanjung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik. Penelitian ini  dimulai 

dengan pemberian tes tertulis yang berupa  3 soal tes uraian yang diberikan pada semua 

siswa kelas VIII
B 

SMP Islam Watestanjung yang yang berjumlah 22 siswa, kemudian 

dilanjutkan dengan wawancara yang diambil 8 siswa dengan indicator kesalahan yang 

berbeda-beda. Wawancara dilakukan setelah subjek selesai mengerjakan soal. Berikut 

ini disajikan tabel hasil tes siswa untuk mengetahui kesalahan siswa pada setiap butir 

soal relasi dan paparan jawaban siswa untuk wawancara pada setiap butir soal. 

Tabel 1. Data Tentang Hasil Tes Siswa terhadap kesalahan siswa materi relasi 

Kelas VIII SMP Islam Watestanjung Gresik Tahun Pelajaran 2013/2014 

Nomor L 

 

      

P        

 Nomor Item Jumlah 

Urut Induk 
1  2 3  

a b C a B C a B  

1 1288 L 1 √ 1 1 0 0 √ 1 6 

2 1289 L √ 0 Ø 1 Ø 1 1 0 7 

3 1290 L √ 1 1 1 1 1 1 1 7 

4 1291 P √ √ √ 1 1 1 1 1 5 

5 1292 L 1 1 1 √ 1 1 √ √ 5 

6 1293 L 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

7 1294 P √ √ √ 1 1 1 1 1 5 

8 1295 L √ √ 1 √ 1 √ √ √ 2 

9 1296 P √ √ 1 1 1 1 √ 1 5 

10 1297 L √ 1 1 1 1 1 √ 1 6 

11 1298 P          

12 1299 L √ 1 1 1 1 1 √ 1 6 

13 1300 L √ √ 1 √ 1 1 √ √ 3 

14 1301 P √ √ √ 1 1 1 √ 1 4 

15 1302 L √ √ 1 1 1 1 √ 1 5 

16 1303 L √ 1 1 Ø 0 0 0 0 7 

17 1304 P √ √ √ 1 1 1 √ √ 3 

18 1305 P √ √ 1 1 1 1 √ 1 5 

19 1306 P √ √ √ 1 1 1 1 1 5 

20 1307 L √ 1 1 √ 1 1 √ √ 4 

21 1308 L √ √ 1 1 1 1 √ 1 5 

22 1309 P √ 1 1 1 1 1 1 1 7 

 Jumlah  3 9 16 17 21 20 8 16  
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Keterangan : 

√         : Menjawab benar 

1                 : Menjawab salah 

0         : Tidak menjawab soal 

Ø         : Tidak melanjutkan soal 

         : Siswa tidak hadir 

 

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas diperoleh hasil 

tentang macam-macam kesalahan dan penyebab kesalahan siswa. Berikut disajikan 

kesalahan siswa pada setiap indikator kesalahan dalam menyelesaikan soal relasi. Dapat 

dilihat dari uraian data tabel 2 sebagai berikut. 

Tabel 2. Data Tentang Hasil Indikator kesalahan siswa materi relasi Kelas VIII 

SMP Islam Watestanjung Gresik Tahun Pelajaran 2013/2014 

Nomor L 

 

P 

 Nomor Item 

Urut Induk 
1  2 3 

a B C a B c a b 

1 1288 L bd  Db adb Efb   db 

2 1289 L  Efb Cfb adb Cfb db adb efb 

3 1290 L  Db Db adb Db db adb db 

4 1291 P    adb Db db adb db 

5 1292 L bd Db Db  Db db   

6 1293 L bd Db Db adb Db db adb db 

7 1294 P    adb Db db adb db 

8 1295 L   Db  Db    

9 1296 P   Db adb Db db  db 

10 1297 L  Db Db adb Db db  db 

11 1298 P         

12 1299 L  Db Db adb Db db  db 

13 1300 L   Db  Db db   

14 1301 P    adb Db db  db 

15 1302 L   Db adb Db db  db 

16 1303 L    cfb Efb efb efb efb 

17 1304 P    adb Db db   

18 1305 P   Db adb Db db  db 

19 1306 P    adb Db db adb db 

20 1307 L  Db Db  Db db   

21 1308 L   Db adb Db db  db 

22 1309 P  Db Db adb Db db adb db 
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Keterangan: 

a. Kesalahan dalam menafsirkan konsep relasi 

b. Kesalahan dalam memahami dan mencermati perintah soal 

c. Kesalahan karena tidak melanjutkan proses penyelesaiannya 

d. Kesalahan dalam menyelesaikan soal 

e. Kesalahan Siswa yang tidak menyelesaikan soal 

f. Kesalahan siswa yang tidak bisa membagi waktu dalam menyelesaiakan soal 

Dari table di atas dapat di simpulkan macam-macam kesalahan yang 

dilakukan siswa sebagai berikut. 

a. Kesalahan dalam menafsirkan konsep relasi sebanyak 16 siswa dengan dua kali 

kesalahan yang sama. Kesalahan konseptual tampak pada saat siswa melakukan 

kesalahan pada soal  nomor 2.a dan soal nomor 3.a. Hasil temuan peneliti 

menunjukkan bahwa siswa kurang memahami konsep terutama dalam 

menyajikan suatu relasi yang menggunakan cara hitung. 

b. Kesalahan dalam memahami dan mencermati perintah soal sebanyak 21 siswa 

dengan melakukan berkali-kali kesalahan yang sama. Kesalahan ini tampak pada 

saat siswa melakukan kesalahan pada seluruh soal yaitu soal nomor 1, 2, dan 3. 

Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa siswa tidak cermat dalam memahami 

perintah semua soal. Hal ini dikarenakan siswa tidak membaca perintah soal 

dengan jelas, kurang bisa membagi waktu dan masih bingung dalam menuliskan 

himpunan penyelesaian. 

c. Kesalahan karena tidak melanjutkan proses penyelesaiannya, sebanyak 3 siswa.  

Kesalahan ini tampak pada saat siswa melakukan kesalahan pada masing-masing 

soal nomor 1.c, nomor 2a, dan nomor 2.b. Hasil temuan peneliti menunjukkan 

bahwa siswa tersebut tidak melanjutkan proses penyelesaiannya dikarenakan 

siswa belum faham dengan materi relasi dan masih bingung tentang cara 

penyajian data, sehingga siswa ragu untuk melanjutkan proses penyelesaiannya. 

Serta siswa kurang terampil dalam menyatakan relasi. 

d. Kesalahan dalam menyelesaikan soal sebanyak 20 siswa dengan melakukan 

berkali-kali kesalahan yang sama. Disebabkan Kesalahan ini tampak pada saat 
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siswa melakukan kesalahan pada soal seluruh soal dengan masing-masing 

nomor 1, 2, dan 3. Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa siswa melakukan 

kesalahan disebabkan siswa kurang teliti dalam menyatakan relasi dengan 

menggunakan cara hitung untuk menentukan hasil relasinya. Hal ini dikarenakan 

siswa ingin cepat menyelesaikan jawabannya dan tidak meneliti kembali 

jawaban tersebut. 

e. Kesalahan Siswa yang tidak menyelesaikan soal sebanyak 3 siswa dengan lima 

kesalahan yang sama pada  nomor 1.b, nomor 2.b, nomor 2.c, nomor 3.a dan 

nomor 3.b. Dari hasil peneliti menunjukkan bahwa sebagian besar dari siswa 

tidak menyelesaikan soal dikarenakan siswa bingung memahami perintah soal 

dan siswa kehabisan waktu dalam menyelesaiakan soal. 

f. Kesalahan siswa yang tidak bisa membagi waktu dalam menyelesaiakn soal 

sebanyak 3 siswa dengan tujuh kesalahan yang sama. Denagan 3 siswa tidak 

melanjutkan penyelesaikan soal masing-masing pada  nomor 1.b, nomor 2.a, dan 

nomor 2.b. Dan  siswa tidak menyelesaikan soal pada  nomor 1.c, nomor 2.b, 

nomor 2.c, nomor 3.a dan nomor 3.b. Dari hasil peneliti menunjukkan bahwa 

sebagian besar dari siswa tidak mengerjakan soal dikarenakan siswa kehabisan 

waktu, dalam artian siswa kurang bisa membagi waktu yang telah diberikan. Hal 

ini menunjukkan siswa tidak dapat mengorganisir keterangan yang telah 

dimiliki. 

Dari pembahasan diatas diketahui bahwa masih banyak kesalahan prosedural 

dalam mengerjakan soal-soal relasi. Hal ini menunjukkan bahwa siswa masih 

banyak latihan soal agar siswa lebih faham atau mengerti dan terampil dalam 

mengerjakan soal. Sehingga dapat mengurangi kesulitan belajar yang dialami oleh 

siswa. 

 

Simpulan 

Berdasarkan tujuan penelitian serta deskripsi dan analisis hasil penelitian yang 

telah dilakukan peneliti mengenai kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 
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matematika materi relasi di kelas VIII SMP Islam Watestanjung Gresik tahun pelajaran 

2013/2014. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Macam-macam  kesalahan siswa dalam  menyelesaiakan soal matematika pada 

materi relasi adalah sebagai berikut: 

a. Kesalahan dalam menafsirkan konsep relasi sebanyak 16 siswa dengan dua 

kali kesalahan yang sama Kesalahan konseptual tampak pada saat siswa 

melakukan kesalahan. 

b. Kesalahan dalam memahami dan mencermati perintah soal sebanyak 21 siswa 

dengan melakukan berkali-kali kesalahan yang sama. Kesalahan ini tampak 

pada siswa yang melakukan kesalahan pada seluruh soal. 

c. Kesalahan karena tidak melanjutkan proses penyelesaiannya, sebanyak 3 

siswa. Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa siswa tersebut tidak 

melanjutkan proses penyelesaiannya dikarenakan siswa belum faham dengan 

materi relasi. 

d. Kesalahan dalam menyelesaikan soal sebanyak 20 siswa dengan melakukan 

berkali-kali kesalahan yang sama.  Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa 

siswa melakukan kesalahan disebabkan siswa kurang teliti dalam menyatakan 

relasi. 

e. Kesalahan Siswa yang tidak menyelesaikan soal sebanyak 3 siswa dengan 

lima kesalahan yang sama. Dari hasil peneliti menunjukkan bahwa sebagian 

besar dari siswa tidak menyelesaikan soal dikarenakan siswa bingung 

memahami perintah soal dan siswa kehabisan waktu dalam menyelesaiakan 

soal. 

f. Kesalahan siswa yang tidak bisa membagi waktu dalam menyelesaiakn soal 

sebanyak 3 siswa dengan tujuh kesalahan yang sama yang menunjukkan 

siswa tidak mengerjakan soal dikarenakan siswa kehabisan waktu, dalam 

artian siswa kurang bisa membagi waktu yang telah diberikan.  

2. Penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaiakn soal matematika pada materi 

relasi adalah sebagai berikut: 

1) Kesalahan dalam menyatakan diagram panah. 
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a. Siswa tidak menuliskan nama himpunan 

b. Siswa tidak menuliskan nama relasinya 

c. Siswa dalam menulis anggota himpunan tidak sesui perintah soal 

2) Kesalahan dalam menyatakan diagram cartesius. 

b. Siswa tidak menuliskan nama himpunan 

c. Siswa terbalik dalam Menentukan letak himpunan yang sesuai “sumbu 

A=x dan sumbu B=y”. 

d. Siswa tebalik menuliskan anggota-anggota himpunan 

 

 

3) Kesalahan menyatakan himpunan pasangan berurutan. 

a. Siswa tidak memasangkan satu persatu anggota himpunan dengan 

anggota himpunan lain 

b. Siswa tidak memahami perintah soal 
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