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Latar belakang penelitian ini adalah rata-rata nilai matematika siswa pokok
bahasan segitiga adalah 70 dan kreteria ketuntasan minimal (KKM) matematika
pada tahun 2014/2015 75 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai matematika
siswa tidak memenuhi KKM karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa
pada saat menyelesaikan soal cerita.
Masalah dalam penelitian ini adalah (1) dimanakah letak kesalahan siswa
dalam menyelesaikan soal cerita pokok bahasan segitiga dengan kriteria Polya?
(2) apakah penyebab siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita
pokok bahasan segitiga
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pelaksanaan 11 April hingga 30 Mei 2016
di kelas VIID SMP Negeri 1 Semboro. Peneliti menggunakan data diataranya,
yaitu metode tes, metode observasi, metode dokumentasi, metode wawancara.
Instrumen yang digunakan adalah peneliti, tes hasil belajar, dan lembar
wawancara.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh Analisis Kesalahan Siswa
dalam Menyelesaikan Soal Cerita Pokok Bahasan Segitiga dengan Kriteria Polya.
Letak kesalahan yang dilakukan siswa adalah kesalahan memahami soal,
kesalahan menyusun kalimat matematika, kesalahan menyelesaikan kalimat
matematika, kesalahan memeriksa kembali. Sedangkan jenis kesalahannya adalah
kesalahan konsep, kesalahan teknis, kesalahan penarikan kesimpulan. Penyebab
kesalahan siswa dikarenakan tidak menuliskan diketahui, ditanya, dijawab, dan
menggunakan rumus yang tidak sesuai soal.
Kesimpulan letak kesalahan yang dilakukan siswa adalah kesalahan
memahami soal, kesalahan menyusun kalimat matematika, kesalahan
menyelesaikan kalimat matematika, kesalahan memeriksa kembali. Penyebabnya
kerena lupa tidak memberi keterangan, lupa rumus, tidak tahu cara menyesaikan
soal.
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Background of the research is the student average score of mathematics in
2014/2015 is 70 and minimum completeness criteria of mathematics is 75 so it
can be concluded that student score of mathematics do not fulfill of KKM because
of incorrects in doing story essay by students.
The problem of the research is (1) what are incorrect places ? (2)Are the
students cause make mistakes in solving the subject of the story triangle?
This type of research used in this research is descriptive qualitative
approach. Implementation of the 11 April to 30 May 2016 VIID grade SMP
Negeri 1 Semboro. Researchers used data between are the test method,
observation method, the method of documentation, the interview method. The
instrument used was a researcher, achievement test and questionnaire.
Based on the research results Analysis of incorrect in doing story essay
about triangle with polya criteria’s. The layout of the mistakes made by the
students is a mistake to understand the matter, make sentences mathematical
errors, errors math sentence completion, error checking back. While this type of
mistake is a mistake concept, technical errors, mistakes conclusion. The cause of
the error because students did not write the note, asked, answered, and using a
formula that is not appropriate matter.
Conclusions where the mistakes of the student is to understand about the error,
error mathematical construct a sentence, sentence completion math error, error
checking back. The cause is because they forget not to testify, forget the formula,
do not know how to solving the matter

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Pendidikan merupakan suatu
proses pengubah tingkah laku dan
kemampuan
seseorang
menuju
kearah kemajuan dan peningkatan.
Pendidikan dapat mengubah pola
pikir
seseorang
untuk
selalu
melakukan inovasi dan perbaikan
dalam aspek kehidupan ke arah
peningkatan kualitas diri. Pada
pendidikan formal, penyelenggaraan
pendidikan tidak lepas dari tujuan
pendidikan yang akan dicapai karena
tercapai atau tidaknya tujuan
pendidikan merupakan tolak ukur
dari keberhasilan penyelenggaraan
pendidikan.
Tujuan
pendidikan
nasional disesuaikan dengan tuntutan
pembangunan dan perkembangan
bangsa Indonesia sehingga tujuan
pendidikan bersifat dinamis.
Berdasarkan hasil wawancara
pada guru mata pelajaran matematika
kelas VII semester genap tahun
pelajaran 2014/2015 di SMP N 1
semboro rata-rata nilai ulangan
harian pokok bahasan segitiga 70
sedangkan kriteria kelulusan minimal
(KKM) pada saat itu 75. Hal ini
menurut guru matematika siswa
mengalami
kesulitan
dalam
menterjemahkan soal cerita pokok
bahasan segitiga kedalam bentuk
matematika.
Hal ini merupakan kesalahankesalahan yang dilakukan menurut
Aris
dan
Masriyah
(dalam
Mayangsari, 2013: 2-3) letak
kesalahan yang dilakukan siswa
meliputi (1) kesalahan memahami
soal, (2) kesalahan menyusun
kalimat matematika, (3) kesalahan

menyelesaikan kalimat matematika,
(4) kesalahan memeriksa kembali.
2. Kajian Pustaka
2.1 kesalahan
Kesalahan berasal dari kata salah
yang berarti “tidak benar, tidak
betul”, menjadi kesalahan yang
berarti
“kekeliruan,
kealpaan”(KBBI, 2000). Rosyidi
(dalam Aris dan Masriyah, 2012:
2-3) mendefinisikan kesalahan
sebagai
suatu
bentuk
penyimpangan terhadap hal yang
dianggap benar atau prosedur
yang ditetapkan sebelumnya.
Sedangkan Sukirman (dalam
Sahriah
dkk,
2012:
2)
menyatakan bahwa kesalahan
merupakan
penyimpangan
terhadap hal yang benar yang
sifatnya sistematis, konsisten,
maupun insedental pada daerah
tertentu.
2.2 Letak kesalahan
Menurut Aris dan Masriyah
(dalam Mayangsari, 2013: 2-3) letak
kesalahan yang dilakukan siswa
dalam
menyelesaikan
soal
matematika dikategorikan terdapat
empat jenis letak kesalahan, yaitu:
(1) Kesalahan memahami soal,
yaitu: menentukan apa yang
diketahui
dan
apa
yang
ditanyakan,
(2) Kesalahan dalam menyusun
kalimat matematika, dalam hal
ini yakni menterjemahkan soal
cerita ke dalam bentuk kalimat
matematika,
(3) Kesalahan
menyelesaikan
kalimat
matematika
yaitu
melakukan komputasi,
(4) Kesalahan memeriksa kembali
yaitu
kesalahan
dalam

memeriksa kembali jawaban,
kesalahan dalam menyimpulkan
jawaban
yang
disesuaikan
dengan permasalahan yang ada
pada soal.
Adapun indikator masing-masing
letak kesalahan dalam penelitian ini
diuraikan sebagai berikut:
(1) Kesalahan memahami soal
a. Tidak menuliskan apa yang
diketahui dan tidak dapat
menjelaskan secara tersirat.
b. Menuliskan yang diketahui
tidak
sesuai
dengan
permintaan soal.
c. Menuliskan yang diketahui
dalam bentuk simbol-simbol
yang mereka buat sendiri
tanpa ada keterangan.
d. Menuliskan
hal
yang
ditanyakan dengan singkat
sehingga tidak jelas.
e. Menuliskan yang ditanyakan
tidak
sesuai
dengan
permintaan soal.
f. Tidak
menuliskan
yang
ditanyakan dalam soal.
g. Tidak mengetahui maksud
pertanyaan secara tersirat.
(2) Kesalahan dalam menyusun
kalimat matematika
a. Kesalahan konsep yaitu
kesalahan
dalam
menggunakan rumus atau
teorema.
b. Salah dalam membentuk
kalimat matematika.
(3) Kesalahan
menyelesaikan
kalimat matematika
a. Kesalahan dalam komputasi
b. Tidak melanjutkan prosedur
penyelesaian (macet).
c. Tidak menuliskan tahapan
perhitungan
(4) Kesalahan memeriksa kembali

a. Menuliskan jawaban akhir
yang tidak sesuai dengan
konteks soal.
b. Tidak menuliskan satuan
yang sesuai.
c. Tidak menuliskan jawaban
akhir dan tidak dapat
menjelaskannya.
3. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian
deskripsi yang dilaksanakan pada
kelas VII D di SMP N 1 Semboro
dengan responden sebayak 36.
Dalam penelitian ini data yang akan
dicari adalah hasil belajar siswa,
hasil wawancara dengan para
narasumber yang terpilih, daftar
nama siswa, lembar jawaban siswa
dan
studi
kepustakaan
yang
berhubungan
dengan
obyek
penelitian. Teknik yang digunakan
untuk mengumpulkan data pada
penelitian ini meliputi metode tes,
metode wawancara, dan metode
dokumentasi.
Instrumen dalam penelitian
ini adalah peneliti, tes hasil belajar
dan pedoman wawancara. Untuk
mendapatkan hasil tes yang dapat
dipercaya, maka soal-soal yang telah
disusun ditentukan dahulu validitas
dan reliabilitasnya. setelah diperoleh
soal yang memenuhi kriteria soal
yang baik, maka soal tersebut di
ujikan kembali kepada 36 siswa
subyek penelitian.
Untuk memperoleh data mengenai
kesalahan siswa dalam mengerjakan
soal cerita pokok bahasan keliling
dan luas segitiga langkah-langkah
perhitunganya adalah:
(1) Merekapitulasi hasil tes,
(2) Mengidentifikasi kesalahan siswa
dalam mengerjakakan soal cerita

pokok segitiga yang diberikan.
Penyelesaian dikatakan salah dan
kemudian dapat dianalisis pada
saat
awal
terjadinya
penyimpangan
terhadap
penyelesaian yang diharapkan.
(3) Mengidentifikasi
penyebab
kesalahan yang dilakukan dalam
penyelesaian soal cerita pokok
bahasan segitiga.
hasil yang didapat dalam
rekapitulasi tes dan wawancara
langkah
selajutnya
adalah
menganalisis. Setelah dianalisis
disajikan dalam bentuk tabel dan
langkah terakhir menyimpulkan hasil
analisis.
4. PAPARAN
DATAN
DAN
TEMUAN PENELITIAN
4.1 Pelaksanaan
Instrumen

Uji

Coba

Soal yang dibuat peneliti adalah
10 bulir soal, soal tersebut sudah
valid secara isi. Valid secara isi soal
tersebut kemudian diteskan di kelas
VII C. Dari hasil tes ke 10 soal
tersebut dinyatakan valid dan
reliabel. Dengan nilai reliabel r11=
0,887303 dengan rtab= 0,339 artinya
soal reliabelitasnya tinggi. Soal yang
valid dan reabel itu diteskan lagi di
VII D sebayak 5 soal. Hasilnya
menujukan dari 36 siswa yang
mengikuti tes 7 siswa yang mampu
mencapai diatas KKM (kriteria
kelulusan minimal), 29 siswa
dibawah KKM. Hal ini membuktikan
bahwa pelajaran matematika pada
pokok bahasan segitiga belum begitu
dipahami siswa.
Kesalahan yang dilakukan
siswa pada saat menyelesaikan soal

cerita pokok bahasan segitiga dikelas
VIID meliputi kesalahan memahami
soal, kesalahan menyusun kalimat
matematika,
kesalahan
menyelesaikan kalimat matematika,
kesalahan memeriksa kembali. Cara
mengetahui kesalahan siswa dengan
melihat indikator letak dengan acuan
wawancara kriteria polya dalam
pencarian kesalahan yang dilakukan
siswa pada saat mengerjakan soal.
Subyek penelitian sebanyak 6 siswa
didapat dari hasil tes dan saran dari
guru matematika kelas VII. Dari 6
subyek tersebut terdiri dari tiga
kriteria yaitu 2 siswa kemampuan
tinggi, 2 siswa kemampuan sedang, 2
siswa kemampuan. Hasil wawancara
yang telah didapat langkah selajutnya
data direduksi (dipisahkan antara
yang perlu dan tidak) kemudian data
disajikan. Hasil analisis wawancara
tersebut adalah sebagai berikut.
4.2 pelaksanaan penelitian
Pelaksanaan penelitian tanggal
28 April sampai 14 Mei 2016 soal
yang valid dan reabel itu diteskan
lagi di VII D sebayak 5 soal.
Hasilnya menujukan dari 36 siswa
yang mengikuti tes 7 siswa yang
mampu mencapai diatas KKM
(kriteria kelulusan minimal), 29
siswa dibawah KKM. Hal ini
membuktikan
bahwa
pelajaran
matematika pada pokok bahasan
segitiga belum begitu dipahami
siswa.
Kesalahan yang dilakukan siswa
pada saat menyelesaikan soal cerita
pokok bahasan segitiga dikelas VIID
meliputi kesalahan memahami soal,
kesalahan
menyusun
kalimat
matematika,
kesalahan
menyelesaikan kalimat matematika,

kesalahan memeriksa kembali. Cara
mengetahui kesalahan siswa dengan
melihat indikator letak dengan acuan
wawancara kriteria polya dalam
pencarian kesalahan yang dilakukan
siswa pada saat mengerjakan soal.
Subyek penelitian sebanyak 6 siswa
didapat dari hasil tes dan saran dari
guru matematika kelas VII. Dari 6
subyek tersebut terdiri dari tiga
kriteria yaitu 2 siswa kemampuan
tinggi, 2 siswa kemampuan sedang, 2
siswa kemampuan. Hasil wawancara
yang telah didapat langkah selajutnya
data direduksi (dipisahkan antara
yang perlu dan tidak) kemudian data
disajikan.
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4.3 REDUKSI DATA
Pemilihan subyek berdasarkan
nilai dan saran dari mata pelajaran
matematika kelas VII D, analisis
hasil wawancara masing-masing
subyek.
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Tidak tahu
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menggunakan

kesalahan

rumus

menyusun

pytagoras

kalimat
matematika,
kesalahan
menyelesaik

4.4 PENYAJIAN DATA

an

Penyajian data pada hasil analisis
kemudian di sajikan dalam bentuk
tabel
kegunaannya
agar
mempermudah
dipahami
dan
ditelusuri hasil informasi wawancara
peneliti dengan 6 subyek penelitian
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Letak
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1
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adalah
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Letak

Ingin
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S2

1

4

soal,
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Letak

S3

1

Letak

Lupa rumus

soal,

kesalahannya

kesalahan

kesalahan

memeriksa

menyusun

kembali.

kalimat

Letak
kesalahannya
adalah

Tidak tahu
rumus dikira
menggunakan
rumus
pytagoras
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kesalahan
menyelesaik
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an
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an
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Letak
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Lupa rumus
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kalimat

kesalahan
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kesalahan

kalimat

menyelesaik

matematika,

an

kesalahan

kalimat

matematika,

menyelesaik

kesalahan

an

memeriksa

matematika,

kembali

kesalahan

Letak

Tidak

tahu

kesalahannya

rumus

untuk

kesalahan

menyelesaika

menyusun

n soal

memeriksa
kembali
S4

1

Letak

Lupa rumus

kesalahannya

kalimat

kesalahan

matematika,

menyusun

kesalahan

kalimat

menyelesaik

matematika,

an
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kalimat

matematika,
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an
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Letak
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Lupa rumus

kembali

kesalahannya
kesalahan
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kalimat
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Letak

Lupa rumus

menyusun

kesalahannya

kalimat

kesalahan

matematika,

menyusun

kesalahan

kalimat

menyelesaik

matematika,

an

kesalahan

kalimat

matematika,

menyelesaik

kesalahan

an

memeriksa

matematika,

kembali

kesalahan

Letak
kesalahannya

Bingung
dalam
mengerjakan
soal

kalimat

memeriksa
kembali
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4

Letak

Tidak

tahu

kesalahannya

rumus

untuk

kesalahan

menyelesaika

menyusun

n soal

kembali
Letak

Lupa

kesalahan
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kalimat
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keteragan dan
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lupa rumus

kesalahan
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soal,

an

S5

1

kesalahan

kalimat

matematika,

menyusun

kesalahan

kalimat

memeriksa

matematika,

kembali

kesalahan

Letak

Lupa rumus

tidak

menyelesaik

kesalahannya

an

kesalahan

matematika

menyusun

dan

kalimat

kesalahan

matematika,

memeriksa

kesalahan

kembali

menyelesaik

2

kalimat

Letak

Lupa

kesalahan

memberi

matematika,

yang dialami

keterngan dan

kesalahan

kesalahan

lupa rumus

memeriksa

memahami

kembali

soal,

an
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memeriksa

kalimat

Letak
kesalahannya

Bingung
dalam
mengerjakan
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matematika,

kalimat

kesalahan

matematika,
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an
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an

dan

kalimat

kalimat

matematika,

kesalahan

kesalahan

memeriksa

tidak

kembali
3

5

Tidak

kesalahan

caranya

Letak

Tidak

tahu

kesalahan

rumus

untuk

yang dialami

menyelesaika

kesalahan

kesalahan

n soal

memahami

tahu

yang dialami

memahami

soal,

soal,

kesalahan

kesalahan

menyusun

menyusun

kalimat

kalimat

matematika,

matematika,

kesalahan

kesalahan

menyelesaik

menyelesaik

an

an

matematika

kalimat

kalimat

matematika

dan

dan

kesalahan

kesalahan

memeriksa

memeriksa

kembali

kembali
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kembali

kembali

2

Letak

tidak

Lupa

tidak

kesalahan

memberi

yang dialami

yang dialami

keteragan dan

kesalahan

kesalahan

lupa rumus

memahami

memahami

soal,

soal,

kesalahan

kesalahan

menyusun

menyusun

kalimat

kalimat

matematika,

matematika,

kesalahan

kesalahan

menyelesaik

menyelesaik

an

an

matematika

kalimat

matematika

dan

dan

kesalahan

kesalahan

memeriksa

memeriksa

kembali

kembali
3

5

Letak

Tidak

kesalahan

caranya

Letak

Tidak

tahu

kesalahan

rumus

untuk

yang dialami

menyelesaika

kesalahan

kesalahan

n soal

memahami

yang dialami

memahami

soal,

soal,

kesalahan

kesalahan

menyusun

menyusun

kalimat

kalimat

matematika,

matematika,

kesalahan

kesalahan

menyelesaik-

menyelesaik

an

an

matematika

kalimat

kalimat

matematika

dan

dan

kesalahan

kesalahan

memeriksa

memeriksa

kembali

kembali
4

kalimat

Letak

Tidak

kesalahan

caranya

tahu

tahu

5. PEMBAHASAN
5.1 Letak Kesalahan Siswa
Berdasarkan hasil paparan dan
temuan penelitian bahwa kesalahan
yang dilakukan siswa pada saat
mengerjakan soal cerita rata-rata
kesalahan yang dialami kesalahan
memahami
soal,
kesalahan
menyusun
kalimat
matematika,
kalimat
menyelesaikan
kalimat
matematika, kesalahan memeriksa
kembali.
Kesalahan
tersebut
dilakukan siswa karena siswa tidak
memberi keterangan soal dengan
lengkap, penggunaan rumus yang
kurang
tepat,
siswa
tidak
menyimpulkan jawaban secara tepat.
Kesalahan yang dilakukan S1 dan
S2 memiliki kesamaan dalam
melakukan dan
kesalahan yang
dilakukan S1 dan S2 pada nomer
1,2,4,5 kesalahan memahami soal
dan kesalahan memerika kembali.
Penyebabnya
kesalahan
yang
dilakukan lupa memberi keterangan,
keterangan.
Kesalahan
yang
dilakukan S1 dan S2 pada nomer 3
kesalahan
menyusun
kalimat
matematika,
kesalahan
menyelesaikan kalimat matematika,
kesalahan
memeriksa
kembali,
penyebab kesalahannya siswa tidak
tahu rumus.
Kesalahan dilakukan S3 dan S4
pada hasil penyelesaian soal nomer
1, 2, 4 kesalahan menyusun kalimat
matematika,
kesalahan
menyelesaikan kalimat matematika,
kesalahan
memeriksa
kembali.
Penyebab kesalahan karena siswa
lupa rumus. Kesalalahan yang

dilakukan S3 dan S4 pada hasil
penyelesaian nomer 3 kesalahan
menyusun
kalimat
matematika,
kesalahan menyelesaikan kalimat
matematika, kesalahan memeriksa
kembali. Penyebab siswa melakukan
kesalahan adalah siswa tidak tahu
rumus. Kesalahan yang dilakukan S3
dan S4 pada soal nomer 5 kesalahan
menyusun
kalimat
matematika,
kesalahan menyelesaikan kalimat
matematika, kesalahan memerikasa
kembali. Penyebab kesalahan siswa
adalah siswa
bingung dalam
mengerjakan soal.
Kesalahan yang dilakukan S5 dan
S6 kesalahan yang dialami pada
nomer 1, 2 kesalahan memahami
soal, kesalahan menyusun kalimat
matematika,
kesalahan
menyelesaikan kalimat matematika
dan kesalahan memeriksa kembali.
Penyebabnya
karena
lupa
menuliskan keterangan dan rumus.
Kesalahan yang dilakukan S5 dan S6
pada soal nomer 3, 4, 5 kesalahan
memahami
soal,
kesalahan
menyusun
kalimat
matematika,
kesalahan menyelesaikan kalimat
matematika
dan
kesalahan
memeriksa kembali. Penyebabnya
siswa lupa memberi keterangan pada
jawabannya dan tidak tahu rumus.
6. Kesimpulan dan Saran
6.1 Kesimpulan
1. Letak kesalahan yang dialami
siswa
adalah
kesalahan
memahami
soal,
kesalahan
menyusun kalimat matematika,
kesalahan menyelesaikan kalimat
matematika,
kesalahan
memeriksa kembali
2. Penyebab
siswa
melakukan
kesalahan lupa tidak memberi
keterangan, lupa rumus, tidak

tahu cara menyelesaikan soal
(rumus).
6.2 Saran
1. Untuk mengurangi banyaknya
kesalahan siswa yang disebab
kesalahan
memahami
soal,
kesalahan menyusun kalimat
matematika,
kesalahan
menyelesaikan
kalimat
matematika,
kesalahan
memeriksa kembali pada letak
kesalahannya.
Guru
perlu
menekankan
konsep
proses
penyelesaian soal cerita dan
latihan mengerjakan soal-soal
yang tekait dengan kehidupan
sehari-hari agar siswa lebih
memahami materi segitiga.
2. Diharapkan peneliti konsisten
terhadap
penelitian
yang
dilakukan.
3. Analisis mengenai kesalahan
siswa dalam menyelesaikan soal
cerita pada pokok bahasan
segitiga,
dapat
dilakukan
penelitian
lanjutan
dengan
metode analisis Watson.
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