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Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis kesalahan serta 

penyebab yang dilakukan siswa kelas VIII SMP Negeri 19 Mataram dalam 

menyelesaikan materi pokok Lingkaran berdasarkan kriteria jenis kesalahan Hadar. 

Penelitian ini adalah penelitian deskriftif kualitatif, dan sampel dalam penelitian ini 

adalah 10% dari populasi yaitu 15 siswa, yang terbagi menjadi tiga klasifikasi yaitu 4 

siswa berkemampuan matematika tinggi, 8 siswa berkemampuan matematika sedang, 

dan 6 siswa berkemampuan matematika rendah. Data pada penelitian ini merupakan 

data tertulis dari hasil tes siswa dan hasil wawancara siswa. Data hasil tes dianalisis 

untuk mengetahui jenis kesalahan yang dilakukan berdasarkan kriteria jenis kesalahan 

Hadar dan hasil wawancara dianalisis untuk mengetahui penyebab kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

semua jenis kesalahan menurut kriteria Hadar dilakukan oleh siswa yaitu kesalahan 

menggunakan data sebesar 59,85%, kesalahan interprestasi bahasa sebesar 33,47%, 

kesalahan penarikan kesimpulan sebesar 46,39%, kesalahan menggunakan definisi 

atau teorema sebesar 58,46%, dan kesalahan teknis sebesar 56,96%. Adapun faktor 

penyebab siswa melakukan kesalahan yaitu siswa salah dalam menhitung, siswa tidak 

memahami maksud soal, sehingga siswa tidak mampu membuat rencana penyelesaian 

masalah pada soal dan menyebabkan siswa tidak tahu prosedur, rumus, dan data yang 

harus digunakan serta siswa belum menguasai konsep materi pokok Lingkaran secara 

keseluruhan.  

 

Kata Kunci: analisis kesalahan; jenis-jenis kesalahan kriteria Hadar, materi pokok 

lingkaran. 
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Abstract: The aim of this research is to finding the types of students’ error and the 

factor of students’ error of class VIII at SMP Negeri 19 Mataram in circles problem 

solving in the academic year 2017/2018 based on types of error in the cateria of 

Hadar. The research was descriptive qualitative research, and sample in this research 

is 100% from population, which is divided into three classifications, namely 2 

students’ with high mathematical abilities, 8 students’ with moderate mathematical 

abilities, and 3 students’ with low mathematical abilities. The data in this research 

was written data from students’ test result and students’ interviews results. The test 

result data were analized to finding the types of students’ error and the result of the 

interviews were to analized determine the cause of students’ error in solving 

problems. The results of the research showed that all types of error in the criteria of 

Hadar were carried out by students’, was misused data with the percentage 59,85%, 

misinterpreted language with the percentage 33,47%, logically invalid inference with 

the percentage 46,39%, distorted theorem or definition with the percentage 58,46%, 

and technical error with the percentage 56,96%. The factors of students’ error was the 

students miscalculate, the students’ don’t understand the intent of the problem, so the 

students’ was not able to plan problem solving and the students’ don’t know the 

procedures, formulas, and data must be used, and the students’ don’t understand the 

concepts relate to the circle. 

 

Key Word: error analysis; types of error in the criteria of Hadar, circles problem 

solving. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah suatu usaha untuk menciptakan situasi belajar mengajar, 

pendidikan berperan penting dalam kehidupan manusia, karena dapat 

mengembangkan potensi sehingga dapat menjadi manusia yang lebih berguna bagi 

bangsa dan negara. Selain itu, pendidikan juga berfungsi untuk mencetak sumber 

daya manusia yang berkualitas. Diungkapkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang 

SISDIKNAS Bab II Pasal 3 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional tersebut maka salah 

satu caranya adalah dengan melakukan peningkatan mutu pendidikan dalam berbagai 

bidang, salah satunya adalah bidang matematika. Matematika adalah cabang ilmu 

pengetahuan eksak dan terorganisir secara sistematik, dan matematika merupakan 

salah satu mata pelajaran dari beberapa mata pelajaran yang diajarkan di dalam setiap 

jenjang pendidikan. Salah satunya jenjang pendidikan SMP (Sekolah Menengah 

Pertama) (Soedjadi, 2000 : 11). 

Namun, pada kenyataannya masih banyak siswa yang belum memahami 

matematika, karena matematika sendiri merupakan mata pelajaran yang dianggap 

momok bagi sebagian besar siswa. 

Hal ini ditunjukkan dengan  rata-rata nilai hasil Ujian Nasional tahun 2017 

untuk satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam skala nasional, 

dimana matematika menempati urutan ketiga yaitu 50,31 setelah Bahasa Indonesia 

dan IPA. Kondisi serupa juga terjadi di SMP Negeri 19 Mataram, siswa masih 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Hal ini ditunjukkan 

dengan data hasil Ujian Nasional pada tahun pelajaran 2016/2017 masih tergolong 

sangat rendah yaitu 32,80. Fakta ini menunjukkan siswa masih belum mampu 

menggunakan nalarnya dan belum mampu mengaplikasikan konsep dalam 

menyelesaikan masalah matematika dalam penyelesaian masalah. Dengan 

memperhatikan fakta tersebut, peneliti mengindikasi bahwa masih banyak siswa yang 

mengalami kesulitan sehingga menyebabkan siswa melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal materi pokok lingkaran.  

Melalui analisis kesalahan akan diperoleh jenis dan penyebab kesalahan 

siswa, sehingga guru dapat memberikan jenis bantuan kepada siswa. Kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa dapat digunakan guru untuk bahan pertimbangan pengajaran 

dalam usaha meningkatkan kegiatan belajar dan mengajar materi matematika dengan 

konsep yang benar. Dengan mengetahui kesalahan yang dialami siswa, diharapkan 

guru dapat mengambil langkah perbaikan yang tepat untuk proses belajar-mengajar 

yang selanjutnya dan nantinya diharapkan dapat meningkatkan prestasi matematika. 

Salah satu cara untuk menentukan respon (jawaban) siswa dalam menjawab 

soal dapat dianalisis menggunakan klasifikasi kesalahan menurut kriteria Hadar 
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(1987). Hadar mengklasifikasikan kesalahan siswa menjadi enam level kesalahan, 

yaitu kesalahan menggunakan data (Misused Data), kesalahan interprestasi bahasa 

(Misinterpreted Language), kesalahan penarikan kesimpulan (Logically Invalid 

Inference), kesalahan menggunakan definisi atau teorema (Distorted Theorem or 

Definition), penyelesaian yang tidak diperiksa kembali (Unverified Solution), dan 

kesalahan teknis (Technical Error). 

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian 

untuk mengetahui kesalahan apa saja yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika berbentuk uraian yang tertuang dalam judul penelitian “Analisis 

Kesalahan Siswa Kelas VIII SMP Negeri 19 Mataram dalam Menyelesaikan 

Soal-Soal Materi Pokok Lingkaran Tahun Pelajaran 2017/2018”. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 19 Mataram. Jenis Penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

VIII SMP Negeri 19 Mataram. Populasi penelitian adalah seluruh individu yang akan 

dikenai sasaran generalisasi dari sampel yang diambil dalam suatu penelitian 

(Sugiyono, 2008 : 297). Populasi penelitian sebanyak 152 siswa, yang terdiri dari 41 

siswa kelas VIII A, 38 siswa kelas VIII B, 38 siswa kelas VIII C, dan 35 siswa kelas 

VIII D. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Proportional 

Stratified Random Sampling. Sampel diambil sebesar 10% dari populasi, yaitu 15 

siswa, terdiri dari 4 siswa dengan kemampuan matematika tinggi, 8 siswa dengan 

kemampuan matematika sedang, dan  siswa dengan kemampuan matematika rendah.  

Penentuan sampel wawancara didasarkan pada persentase kesalahan siswa 

terbanyak dari hasil tes siswa pada tiap klasifikasi. Sampel penelitian terdiri dari 2 

siswa dari klasifikasi siswa berkemampuan matematika tinggi, 2 siswa dari klasifikasi 

siswa berkemampuan matematika sedang, dan 2 siswa dari klasifikasi siswa 

berkemampuan matematika rendah yang masing-masing memiliki persentase 

kesalahan terbanyak dari klasifikasinyanya, sehingga jumlah keseluruhan sampel 

wawancara ada 6 siswa. 

 

HASIL PENELITIAN 

Pelaksanaan tes selama 90 menit dengan materi pokok Lingkaran dengan 

sub materi menentukan unsur lingkaran dan bagian lingkaran, menghitung keliling 

dan luas lingkaran, dan menggunakan hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas 

juring dalam pemecahan masalah. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data 

yang diperoleh langsung dari sampel penelitian berupa hasil tes dan hasil wawancara 

sampel penelitian.  

Rekapitulasi Nilai Siswa 
Data dibawah ini merupakan data nilai siswa yang diperoleh langsung dari 

hasil tes siswa, dimana data tersebut digunakan untuk mencari hubungan nilai siswa 

dengan persentase kesalahan siswa. Adapun T1, T2, T3, dan T4 simbol untuk siswa 
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berkemampuan matematika tinggi, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, dan S8 simbol untuk 

siswa berkemampuan sedang, dan R1, R2, dan R3 simbol untuk siswa berkemampuan 

matematika rendah. 

Tabel 1 Rekapitulasi Nilai Siswa 

No. Sampel Nilai 

1. T1 62 

2. T2 98 

3. T3 64 

4. T4 95 

5. S1 36 

6. S2 35 

7. S3 33 

8. S4 35 

9. S5 31 

10. S6 38 

11. S7 31 

12. S8 39 

13. R1 30 

14. R2 29 

15. R3 7 

 

Rekapitulasi Persentase Kesalahan Siswa  

Data dibawah merupakan data persentase jenis kesalahan pada tiap 

klasifikasi siswa, baik siswa berkemampuan matematika tinggi, siswa berkemampuan 

matematika sedang, dan siswa berkemampuan matematika rendah. Adapun klasifikasi 

jenis kesalahannya yaitu kesalahan menggunakan data (K1), kesalahan interprestasi 

bahasa (K2), kesalahan penarikan kesimpulan (K3), kesalahan menggunakan definisi 

atau teorema (K4), dan kesalahan teknis (K5).  

1. Siswa Berkemampuan Matematika Tinggi 

Tabel 2 Rekapitulasi Persentase Kesalahan Siswa 

No. Siswa 
Persentase Jenis Kesalahan Tiap Siswa (%) Persentase 

Kesalahan Siswa 

(%) K1 K2 K3 K4 K5 

1. T1 36,36 20 60 36,36 37,5 35,08 

2. T2 0 0 0 0 6,25 1,25 

3. T3 36,36 0 80 36,36 50 40,55 

4. T4 9,09 0 40 0 12,5 12,32 

Persentase 

Tiap Jenis 

Kesalahan (%) 

20,45 5 45 18,18 26,56 23,04 
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2. Siswa Berkemampuan Matematika Sedang 

Tabel 3 Rekapitulasi Persentase Kesalahan Siswa 

No Siswa 
Persentase Jenis Kesalahan Tiap Siswa (%) Persentase 

Kesalahan Siswa 

(%) K1 K2 K3 K4 K5 

1. S1 72,73 40 80 72,73 68,75 66,84 

2. S2 72,73 40 80 72,73 75 68,09 

3. S3 63,64 40 80 72,73 75 66,27 

4. S4 72,73 30 80 72,73 81,25 67,34 

5. S5 72,73 60 80 72,73 68,75 70,84 

6. S6 45,45 20 60 63,64 43,75 46,57 

7. S7 70,73 60 80 54,55 68.75 67,20 

8. S8 72,73 20 80 72,73 75 64,09 

Persentase 

Tiap Jenis 

Kesalahan (%) 

68,18 38,75 77,50 69,32 69,53 64,66 

 

3. Siswa Berkemampuan Matematika Rendah 

Tabel 4 Rekapitulasi Persentase Kesalahan Siswa 

No Siswa 
Persentase Jenis Kesalahan Tiap Siswa (%) Persentase 

Kesalahan Siswa 

(%) K1 K2 K3 K4 K5 

1. R1 90,91 30 80 81,82 93,75 75,30 

2. R2 90,91 60 80 90,91 87,5 81,86 

3. R3 90,91 80 100 90,91 100 92,86 

Persentase 

Tiap Jenis 

Kesalahan (%) 

90,91 56,67 86,67 87,88 93,75 83,18 

 

Berdasarkan data pada Tabel 4.4, Tabel 4.5, dan Tabel 4.6 maka 

didapatkan:  

Tabel 5 Rekapitulasi Persentase Jenis Kesalahan Tiap Klasifikasi Siswa 

Klasifikasi 
Jenis Kesalahan 

P (%) 
K1 K2 K3 K4 K5 

Tinggi 20,45 5 45 18,18 26,56 23,04 

Sedang 68,18 38,75 77,50 69,31 69,53 64,66 

Rendah 90,91 56,67 86,67 87,88 93,75 83,18 

Persentase Tiap 

Jenis Kesalahan (%) 
59,85 33,47 46,39 58,46 63,28 56,96 
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PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa siswa kelas VIII SMP 

Negeri 19 Mataram tahun pelajaran 2017/2018  dalam menyelesaikan soal-soal yang 

terkait dengan materi pokok lingkaran, siswa melakukan kesalahan pada semua jenis 

kesalahan berdasarkan klasifikasi kesalahan Hadar 1987, namun pada  jenis kesalahan 

yang berbeda-beda. Kesalahan-kesalahan tersebut adalah kesalahan menggunakan 

data, kesalahan interprestasi bahasa, kesalahan penarikan kesimpulan, kesalahan 

definisi atau teorema, dan kesalahan teknis. Berikut ini akan dibahas mengenai jenis 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa pada tiap klasifikasi kesalahan menurut 

kriteria Hadar serta faktor penyebab siswa melakukan kesalahan.   

Berdasarkan hasil tes dan hasil wawancara, dalam menyelesaikan soal-soal 

yang terkait dengan materi pokok lingkaran, siswa SMP Negeri 19 Mataram 

melakukan kesalahan pada semua jenis kesalahan berdasarkan klasifikasi kesalahan 

Hadar (1987), namun pada  jenis kesalahan yang berbeda-beda. Kesalahan-kesalahan 

tersebut adalah kesalahan menggunakan data, kesalahan interprestasi bahasa, 

kesalahan penarikan kesimpulan, kesalahan definisi atau teorema, dan kesalahan 

teknis. Adapun beberapa penyebab terjadinya kesalahan siswa berdasarkan hasil 

wawancara dengan siswa dalam menyelesaiakan soal materi pokok lingkaran, baik 

dari siswa berkemampuan matematika tinggi, siswa berkemampuan matematika 

sedang, dan siswa berkemampuan matematika rendah yaitu: (1) siswa kurang 

meminimalisir waktu pengerjaan soal dengan baik, (2) siswa kurang teliti dalam 

melakukan perhitungan dan menuliskan jawaban, (3) siswa tidak memeriksa hasil 

perhitungan atau hasil jawaban kembali, (4) siswa kurang terampil dalam melakukan 

operasi aljabar, (5) siswa kurang memahami soal, (6) siswa kurang menguasai materi 

prasyarat dalam materi pokok lingkaran, (7) siswa kurang mempunyai keterampilan 

dalam mengaitkan informasi untuk menyelesaiakan soal, (8) siswa kurang memahami 

konsep rumus dan data yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal, dan (9) 

siswa belum mampu mengaplikasikan materi pokok lingkaran pada soal yang 

bertingkat/soal superitem. 

 

Hubungan Persentase Kesalahan Siswa dengan Nilai Siswa 

Dilihat dari tingkat persentase kesalahan yang dilakukan siswa dengan nilai 

yang diperoleh siswa pada Tabel 1 sampai Tabel 4, menunjukkan bahwa semakin 

tinggi tingkat persentase kesalahan siswa diikuti dengan penurunan nilai siswa. 

Sebaliknya, jika semakin rendah persentase kesalahan siswa maka diikut dengan 

penaikan nilai siswa. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara persentase 

kesalahan siswa dengan nilai siswa. 

 

Temuan Penelitian  

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa terdapat beberapa siswa 

yang melakukan kesalahan di luar jenis-jenis kesalahan Hadar (1987). Kesalahan 

tersebut adalah siswa tidak memberikan respon/jawaban dalam menjawab suatu soal 
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yang diberikan, sementara setiap butir soal mengandung kelima jenis kesalahan 

menurut kriteria jenis kesalahan Hadar. Terlihat pada Gambar 1, bahwa setiap 

langkah dalam menyelesaikan soal mengandung kelima jenis kesalahan menurut 

kriteria jenis kesalahan Hadar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan tambahan yang diperoleh dari hasil wawancara menyatakan 

penyebab siswa tidak memberikan respon atau jawaban cenderung karena siswa tidak 

memahami maksud soal, tidak dapat menangkap informasi yang ada pada soal dan 

siswa belum menguasai konsep materi pokok lingkaran secara keseluruhan. Studi 

Marinas dan Clements (1990), Ellerton dan Clements (1996), termasuk peneliti dari 

Thailand yaitu Shinghatat (1991 menyatakan bahwa sekitar 70% kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa dalam menjawab soal matematika berada pada tahap memahami  

(White, 2010 : 133).  

 

KESIMPULAN DAN  SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil simpulan 

untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut.  

1. Persentase Jenis Kesalahan Siswa 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, terlihat bahwa pada 

kesalahan menggunakan data, siswa melakukan kesalahan sebesar 59,85%. 

Kesalahan interprestasi bahasa sebesar 33,47%, kesalahan penarikan kesimpulan 

sebesar 46,39%, kemudian kesalahan menggunakan definisi atau teorema sebesar 

58,86%, dan kesalahan tertinggi yang dilakukan oleh siswa yaitu kesalahan teknis 

dengan persentase sebesar 63,28%. 

 

 

 
Gambar 1 
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2. Persentase Tingkat Kesalahan Siswa Berdasarkan Klasifikasi Kemampuan Siswa  

Berdasarkan hasil persentase kesalahan siswa pada Tabel 5, terlihat pada 

siswa berkemampuan matematika tinggi, jenis kesalahan dengan persentase 

tertinggi yang dilakukan oleh siswa yaitu kesalahan teknis yaitu sebesar 26,56% 

dan kesalahan dengan persentase terendah yang dilakukan oleh siswa yaitu 

kesalahan interprestasi bahasa yaitu sebesar 5%. Pada siswa berkemampuan 

matematika sedang, jenis kesalahan dengan persentase tertinggi yang dilakukan 

oleh siswa yaitu kesalahan penarikan kesimpulan yaitu sebesar 77,50% dan 

kesalahan dengan persentase terendah yang dilakukan oleh siswa yaitu kesalahan 

interprestasi bahasa yaitu sebesar 38,75%. Sementara, Pada siswa berkemampuan 

matematika rendah, jenis kesalahan dengan persentase tertinggi yang dilakukan 

oleh siswa yaitu kesalahan teknis yaitu sebesar 93,75% dan kesalahan dengan 

persentase terendah yang dilakukan oleh siswa yaitu kesalahan interprestasi 

bahasa yaitu sebesar 56,67%. 

3. Faktor Penyebab  Kesalahan Siswa 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, adapun beberapa penyebab 

terjadinya kesalahan adalah sebagai berikut:  

a) Siswa kurang meminimalisir waktu pengerjaan soal dengan baik. 

b) Siswa kurang teliti dalam melakukan perhitungan dan menuliskan jawaban. 

c) Siswa tidak memeriksa hasil perhitungan atau hasil jawaban kembali. 

d) Siswa kurang terampil dalam melakukan operasi aljabar. 

e) Siswa kurang memahami soal. 

f) Siswa kurang menguasai materi prasyarat dalam materi pokok lingkaran. 

g) Siswa kurang mempunyai keterampilan dalam mengaitkan informasi untuk 

menyelesaiakan soal. 

h) Siswa kurang memahami konsep rumus dan data yang harus digunakan untuk 

menyelesaikan soal. 

i) Siswa belum mampu mengaplikasikan materi pokok lingkaran pada soal yang 

bertingkat/soal superitem. 

4. Hubungan Persentase Kesalahan Siswa dengan Nilai Siswa  

Persentase kesalahan siswa dengan nilai siswa menunjukkan hubungan 

terbalik yang sangat kuat, yaitu jika persentase kesalahan siswa tinggi maka nilai 

siswa rendah. Sebaliknya jika persentase kesalahan siswa rendah maka nilai siswa 

tinggi.  
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Adapun saran-saran yang disampaikan peneliti pada penelitian ini yaitu: 

1. Guru matematika kelas VIII SMP Negeri 19 Mataram hendaknya lebih sering 

dalam memberikan soal yang berbentuk superitem, yaitu soal bertingkat. Dimana 

pada soal superitem terdiri dari suatu pertanyaan yang memuat konsep dan proses 

dari sederhana menjadi semakin meningkat (kompleks) tingkat kesulitan dalam 

menyelesaikan soalnya. 

2. Guru matematika SMP Negeri 19 Mataram hendaknya lebih sering dalam 

memberikan soal-soal yang membutuhkan penafsiran interprestasi bahasa agar 

siswa terbiasa dengan kondisi tersebut sehingga kesalahan interprestasi bahasa 

bisa diminimalkan. 

3. Guru matematika SMP Negeri 19 Mataram hendaknya memastikan bahwa siswa 

telah menguasai operasi aljabar dengan baik agar kesalahan teknis dapat 

diminimalkan. 

4. Fakta yang ditemukan pada penelitian ini yaitu kecenderungan kesalahan yang 

paling banyak dilakukan siswa adalah kesalahan menggunakan definisi atau 

teorema, kesalahan menggunakan data, dan kesalahan teknis, untuk menghindari 

adanya kesalahan pada peserta didik dalam menyelesaiakan soal hendaknya guru 

lebih menekankan pada pemahaman konsep supaya  siswa tidak hanya menghapal 

sehingga ketika diberikan soal dalam bentuk apapun siswa tidak kebingungan. 

5. Bagi sekolah diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

sekolah  dalam menyusun kebijakan dan strategi pengembangan pendidikan. 
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