
i 
 

HALAMAN JUDUL 

 

ANALISIS KESALAHAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL 

LINGKARAN PADA SISWA KELAS VIII MTS NEGERI 1 MATARAM 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIKEL 

 

Oleh 

IIN FARDIATIN 

E1R 014 027 

 

 

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Sarjana 

(S1) Pendidikan Matematika 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA 

JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN IPA 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MATARAM 

2018 

 

 

 

 



ii 
 

PERSETUJUAN ARTIKEL SKRIPSI 

Skripsi yang berjudul: Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal  

Lingkaran pada Siswa Kelas VIII MTs Negeri 1 Mataram Tahun Pelajaran 

2017/2018. 

yang disusun oleh: 

Nama  : Iin Fardiatin 

NIM  : E1R014027 

Prog. Studi : Pendidikan Matematika 

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji. 

Mataram,        November 2018  Mataram,       November 2018 

Dosen Pembimbing Skripsi I 

 

 

 

 

Drs. H. Baidowi, M.Si. 

 NIP.  19650406 199203 1 001 

                    Dosen Pembimbing Skripsi II 

 

 

 

 

Yunita Septriana Anwar, S.Pd.,M.Sc.  

NIP. - 

Menyetujui:  

             Ketua Program Studi Pendidikan Matematika, 

 

 

   Drs. H.Baidowi, M.Si 

   NIP. 19650406 199203 1 001 

 

 

 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS MATARAM 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

Jln. Majapahit No. 62 Mataram NTB 83125 Telp. (0370)623873 



iii 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL…………………………………………………………………......i 

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………...iii 

ABSTRAK  …………………………………………………………………………...iv 

ABCTRACT ……………………………………………………………………………v 

I. PENDAHULUAN ……………………………………………………………………1 

II. METODE PENELITIAN..............................................................................................3 

III. HASIL PENELITIAN………………………………………………………...……...4 

V.  PEMBAHASAN……………………………………………………………….……..7 

VI. PENUTUP………………………………………………………………….…….......9 

VII. DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………….……..9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

ANALISIS KESALAHAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL 

LINGKARAN PADA SISWA KELAS VIII MTS NEGERI 1 MATARAM TAHUN 

PELAJARAN 2017/2018 

Iin Fardiatin 
1)

, Baidowi 
2)

, Yunita Septriana Anwar 
3) 

1) Mahasiswa Pendidikan Matematika FKIP UNRAM 

2,3) Dosen Pendidikan Matematika FKIP UNRAM  

Email: 

 iin.fardiatin@gmail.com  

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis kesalahan, tingkat kesalahan dan penyebab 

terjadinya kesalahan dalam menyelesaikan soal lingkaran berdasarkan metode analisis kesalahan 

Newman yang dilakukan siswa kelas VIII MTs Negeri 1 Mataram tahun pelajaran 2017/2018. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian yaitu seluruh siswa 

kelas VIII MTs Negeri 1 Mataram. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 32 siswa dengan 

teknik sampling menggunakan  proportionate stratified random sampling. Metode pengumpulan 

data menggunakan metode tes dan wawancara. Berdasarkan hasil analisis jawaban siswa, 

diperoleh bahwa siswa melakukan kesalahan pada semua jenis kesalahan berdasarkan analisis 

kesalahan Newman, yaitu kesalahan membaca, kesalahan memahami masalah, kesalahan 

transformasi, kesalahan keterampilan proses dan kesalahan penulisan jawaban. Dari hasil analisis 

diperoleh tingkat kesalahan dilakukan siswa pada jenis kesalahan penulisan jawaban dan 

keterampilan proses berada pada kategori sedang dengan persentase berturut-turut 55,47% dan 

48,31%. Untuk jenis kesalahan memahami masalah dan kesalahan transformasi berada pada 

kategori rendah dengan persentase berturut-turut 33,98% dan 31,68%. Sedangkan untuk jenis 

kesalahan membaca berada pada kategori sangat rendah dengan persentase 15,89%. Penyebab 

siswa melakukan kesalahan adalah : (a) tidak memahami maksud soal yang ditanyakan; (b) siswa 

tidak menguasai materi prasyarat; (c) tidak teliti dalam membaca soal, menuliskan jawaban, 

ataupun dalam melakukan perhitungan; (d) siswa tidak terbiasa dengan menjawab sesuai 

prosedur yang telah ditentukan sebelumnya; (e) lupa dengan rumus dan langkah-langkah 

penyelesaian; (f) keinginan menjawab singkat atau tergesa-gesa dalam menjawab. 

 

Kata Kunci : Analisis Kesalahan, Kesalahan Siswa Berdasarkan Klasifikasi Newman, Lingkaran 
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ABCTRACT 

This research was aimed to investigate type of error, level of error and its factor  in solving circle 

questions based on Newman’s Errors analysis method made by student of  grade VIII MTs 

Negeri 1 Mataram academic years 2017/2018. The type of this research was descriptive 

qualitative. The population in this research is all of student . the samples were 32 students, with 

sampling method by using proportionate stratified random sampling. The technique of data 

collection used test and interview. The result showed students did all tipe of error in Newman’s 

errors Analysis. That were reading errors, comprehention errors, transformation errors, process 

skill errors and encoding errors. From the result showed, the level of encoding errors and process 

skill errors in medium category which percentage are 33,98% and 31,68%. For comprehention 

errors and transformation errors in low category which percentage are 33,98% and 31,68 %. And 

for reading errors which level in very low category with percentage 15,89%. Factors of students 

made that errors are : (a)  Didn’t understand what the  questions means; (b) students didn’t 

completely know prerequirement material; (c) students inaccuracy in reading the question, 

writing the answer or calculated the answer. (d) students didn’t get used in answer the questions 

with that procedure; (e) forget the formula and step of problem solving; (f) Moreover the student 

wanted to answer it shortly realizing what was known and questions 

Keywords : Error Analysis, student error by used Newman errors classifications, circle 
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I. PENDAHULUAN  

Pendidikan sebagai salah satu cara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 

merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara [1]. Pendidikan 

berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut sumber daya manusia 

yang berkualitas, secara tidak langsung kualitas pendidikan harus diperhatikan, salah 

satunya pada pendidikan matematika.  

Matematika adalah ilmu universal yang mendasari ilmu pengetahuan dan 

teknologi modern, memajukan daya pikir serta analisa. Peran matematika dewasa ini 

semakin penting, dikarenakan banyaknya informasi yang disampaikan orang dalam 

bahasa matematika seperti tabel, diagram, persamaan dan lain sebagainya. Untuk itu, 

matematika diajarkan pada setiap jenjang pendidikan dengan harapan siswa mampu 

menguasai matematika dengan baik. 

Kemampuan menguasai matematika di Indonesia ternyata tergolong rendah. 

Hal ini ditunjukkan oleh hasil survei kemampuan matematika yang  diselenggarakan  

PISA (Programme for International Student Assasement) di tahun 2015 dimana 

Indonesia berada pada posisi 63 dari 72 negara peserta dengan skor 386 [2]. Skor ini 

dibawah rata-rata skor internasional, yaitu 494. Rendahnya kemampuan matematika 

di Indonesia ini juga ditunjukkan oleh rata-rata hasil Ujian Nasional pada mata 

pelajaran matematika tahun 2016/2017 di tingkat SMP/MTs yaitu 50,31. Selain itu 

rata-rata Ujian Nasional ditingkat SMP/MTs pada mata pelajaran matematika 

khususnya di NTB adalah 46,02, ini dipaparkan oleh  Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini menunjukkan 

prestasi matermatika siswa ditingkat SMP/MTs di NTB masih tergolong rendah.  

Rendahnya tingkat penguasaan matematika juga terjadi pada siswa di MTsN 1 

Mataram, dimana nilai rata-rata ulangan tengah semester genap tahun 2017/2018 

masih tergolong  rendah. Ini terlihat pada ketuntasan klasikal yang masih berada 

dibawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 80. 

Sebagian besar di bawah KKM yang ditetapkan oleh sekolah dengan persentase 

ketuntasan siswa sebagian besar di bawah 80% bahkan di kelas VIII-3 tidak ada siswa 

yang tuntas dalam ulangan tengah semester. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

salah satu guru mata pelajaran matematika di MTs Negeri 1 Mataram hal ini 

disebabkan karena siswa kurang memahami konsep yang telah disampaikan oleh 

gurunya, ini terlihat saat guru menyampaikan materi siswa lupa bahkan tidak mengerti 

materi yang telah dijelaskan di hari sebelumnya. Selain itu minat siswa juga kurang 

dalam pembelajaran matematika, hal ini terlihat dari siswa yang tidak bersemangat 

saat pembelajaran matematika. Selain itu, siswa sedari awal sudah beranggapan 

bahwa matematika merupakan pelajaran yang sulit. Hal tersebut yang menyebabkan 

penguasaan matematika di MTs Negeri 1 Mataram masih tergolong rendah. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari guru matematika di MTs Negeri 1 

Mataram, lingkaran merupakan salah satu materi dengan penguasaan materi yang 
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masih rendah. Hal ini terlihat dari rata-rata nilai ulangan siswa kelas VIII MTs Negeri 

1 Mataram semester genap materi lingkaran dimana rata-rata nilai ulangan harian 

matematika pada materi lingkaran ini sebagian besar berada di bawah KKM yang 

ditetapkan sekolah, dengan persentase ketuntasan siswa yang hampir keseluruhan 

dibawah  80%. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru mata 

pelajaran matematika di MTs Negeri 1 Mataram, dikatakan bahwa beliau sudah 

menggunakan beberapa metode pembelajaran yang beragam saat menyampaikan 

materi lingkaran seperti metode ceramah, diskusi-tanya jawab, demonstrasi dan  

problem solving. Ini ditujukan agar siswa memahami konsep matematika dan 

diharapkan akan meningkatkan kemampuan matematika siswa. Akan tetapi 

penggunaan metode yang beragam tersebut belum mampu meningkatkan hasil belajar 

siswa di MTs Negeri 1 Mataram. Selain itu sebagian besar siswa cenderung 

mengerjakan soal secara sebarangan sehingga mereka melakukan kesalahan saat 

menyelesaikan soal, mulai dari kesalahan saat menghitung sampai kesalahan dalam 

memahami soal tersebut. 

Kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal mengindikasikan bahwa jenis-jenis 

kesalahan tidak dikenali lebih awal secara baik. Jika jenis-jenis kesalahan dikenali 

lebih awal secara baik, maka dimungkinkan kesalahan dalam menyelesaikan soal 

lingkaran tidak terjadi secara berulang. Analisis kesalahan telah terbukti menjadi 

metode yang efektif untuk mengidentifikasi pola dari kesalahan matematis siswa [3]. 

Oleh karena itu, kesalahan-kesalahan tersebut perlu diidentifikasi. Dengan demikian, 

informasi tentang kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal matematika tersebut 

dapat digunakan untuk memperbaiki pembelajaran matematika sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Analisis kesalahan secara 

mendetail dibutuhkan agar kesalahan-kesalahan siswa dapat diketahui lebih jauh 

untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut dan mendapatkan gambaran 

tentang kelemahan-kelemahan siswa yang dites [4].  

Dalam hal ini, analisis yang lakukan terhadap kesalahan-kesalahan yang dibuat 

oleh para siswa, ialah mengklasifikasikan kesalahan-kesalahan tersebut atas dasar 

kategori tertentu. Melalui analisis kesalahan akan diperoleh gambaran yang jelas dan 

rinci atas kelemahan-kelemahan siswa dalam menyelesaikan soal. Kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam usaha 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

Setiap siswa yang ingin menyelesaikan soal-soal matematika, mereka harus 

mampu: (1) membaca masalah (reading), (2) memahami masalah (comprehension), 

(3) transformasi masalah (transformation), (4) keterampilan proses (process skills), 

(5) penulisan jawaban (encoding) [5]. Apabila siswa mengalami kegagalan pada tahap 

tertentu maka siswa tersebut dapat mengalami hambatan dalam memperoleh jawaban 

yang benar kecuali tentunya bila siswa secara kebetulan memperoleh jawaban yang 

tepat dengan alasan yang keliru [6]. Selain itu menurut [7] metode analisis kesalahan 

berdasarkan prosedur Newman memiliki kredibilitas yang paling tinggi jika 

dibandingkan dengan metode analisis kesalahan yang lain. Sehingga dalam penelitian 

ini digunakan analisis kesalahan berdasarkan prosedur Newman yang digunakan. 
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II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Waktu 

pelaksanaan penelitian ini adalah pada September 2018 dan penelitian ini 

dilaksanakan di MTs Negeri 1 Mataram. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas VIII di MTs Negeri 1 Mataram tahun pelajaran 2017/2018 sebanyak 321 

siswa. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

Proportionate stratified random sampling. Dalam penelitian ini siswa dikelompokkan 

ke dalam 3 kelompok, yaitu siswa dengan kemampuan tinggi, siswa dengan 

kemampuan sedang, dan siswa dengan kemampuan rendah. Selanjutnya, untuk 

menentukan jumlah sampel yang diambil, digunakan penentuan pengambilan sampel 

menurut [8] yang mengatakan bahwa apabila subyek penelitian banyaknya kurang 

dari 100, lebih baik diambil semua. Selanjutnya jika banyak subjek penelitiannya 

lebih dari 100 atau subjeknya besar dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% 

dari populasi. Dalam penelitian ini, sampel diambil sebanyak 10% dari populasi 

sehingga diperoleh sampel sebanyak  32 siswa kelas VIII-8 yang terdiri atas 4 siswa 

berkemampuan tinggi, 20 siswa berkemampuan sedang, dan 8 siswa berkemampuan 

rendah.  

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data berdasarkan 

indikator kesalahan Newman. Pada penelitian ini, kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal yang terkai dengan lingkaran disesuaikan 

dengan indikator kesalahan yang telah ditetapkan  untuk mengetahui kesalahan apa 

yang dilakukan siswa berdasarkan klasifikasi kesalahan Newman.  

Selanjutnya, untuk menentukan tingkat kesalahan yang mereka lakukan dan 

disesuaikan dengan indikator kesalahan yang telah ditetapkan. Untuk mencari 

presentase kesalahan yang dilakukan siswa, terlebih dahulu mencari skor kesalahan 

yang diperoleh siswa. Skor tersebut dibuat berdasarkan kesalahan yang dilakukan 

siswa dalam setiap langkah penyelesaian yang ada pada kunci jawaban yang telah 

dibuat sebelumnya. Ini berpedoman dengan pendapat[9] yang mengatakan bahwa 

pada tes esai, kebenaran jawaban bertingkat sesuai dengan derajad kesesuaian 

jawaban siswa dengan kunci jawabannya. Namun, dalam penelitian ini, skor yang 

dicari adalah skor kesalahan, bukan skor kebenaran. 

Untuk mencari presentase kesalahan yang dilakukan setiap siswa digunakan 

rumus sebagai berikut : 

    
   

   
       

keterangan :  

    Presentase kesalahan siswa ke-i pada jenis j 

   1, 2, 3, 4, ..., 32 

    1, 2, 3, 4, 5 

    Skor kesalahan yang dilakukan siswa ke-i pada jenis j untuk semua soal 

     Skor total kemungkinan kesalahan yang dilakukan setiap siswa pada jenis j 

untuk semua soal 
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Untuk mencari presentase kesalahan yang dilakukan semua siswa digunakan rumus 

sebagai berikut : 

   
  

  
       

Keterangan : 

   Presentase kesalahan semua siswa pada jenis j 

    1, 2, 3, 4, 5 

   Skor kesalahan yang dilakukan semua siswa pada jenis j untuk semua soal 

    Skor total kemungkinan semua  kesalahan yang dilakukan setiap siswa pada 

jenis j untuk semua soal. 

Persentase  kesalahan  yang  dilakukan  peserta  didik  dalam  setiap jenis  

kesalahan  diklasifikasikan  ke  dalam  5  kategori yaitu kategori sangat rendah, 

rendah, sedang, tinggi, dan kategori sangat tinggi dengan mengadopsi pedoman 

Kategori Tingkat Kesalahan Siswa dengan Pendekatan PAP (Penilaian Acuan 

Patokan) [10]. Berikut disajikan tingkat persentase kesalahan siswa pada Tabel 3.4 

dibawah ini 

Tabel 3.1 Presentase kesalahan siswa 

No Interval (%) Kategori 

1.                      Sangat tinggi 

2.                          Tinggi 

3.                                Sedang 

4.                          Rendah 

5.                  Sangat rendah 

III. HASIL PENELITIAN  

I. Analisis Kesalahan Siswa  pada Soal Nomor 1  

Diagram disamping menunjukkan 

persentase kesalahan siswa pada soal 

nomor 1. Kesalahan terendah yang 

dilakukan oleh siswa yaitu pada jenis 

kesalahan membaca dengan 

persentase kesalahan sebesar 16,67% 

dengan kategori sangat rendah. Dari 

informasi tersebut dapat dikatakan 

bahwa pada soal nomor 1 siswa sudah dikatakan mampu mengetahui kata kunci 

/simbol pada soal.  

Kesalahan terbesar yang dilakukan siswa secara umum terdapat pada jenis 

kesalahan keterampilan proses (P) dan kesalahan penulisan jawaban (E) yaitu 

sebesar 70,83% berkategori tinggi dan 80,21% berkategori sangat tinggi. 

kesalahan ini terjadi pada setiap tingkat kemampuan siswa dikarenakan sedari 

awal siswa belum memahami konsep keliling dengan benar sehingga siswa salah 

16.67% 

54.95% 45.14% 
70.83% 

80.21% 

0.00%

50.00%

100.00%

(R) (C) (T) (P) (E)

Soal 1 
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melakukan perhitungan dan secara langsung berpengaruh pada penulisan 

kesimpulan yang dilakukan oleh siswa.  

II. Analisis Kesalahan Siswa pada Soal Nomor 2  

Diagram disamping 

menunjukkan kesalahan yang 

dilakukan seluruh siswa secara 

umum pada soal nomor 2. 

Terlihat dari diagram kesalahan 

yang dilakukan oleh siswa 

relatif kecil dan berada pada kategori sangat rendah hingga rendah. Ini artinya 

siswa sudah dikatakan cukup mampu dalam menyelesaikan soal terkaitdeng 

indikator yang diujikan. Ini terjadi dikarenakan siswa telah terbiasa diberikan 

latihan soal yang serupa dengan soal nomor 2 dan siswa juga mengerti konsep 

luas suatu bangun sehingga skor kesalahan yang diraih relatif rendah. Pada 

diagram ditunjukkan bahwa persentase kesalahan terbesar berada pada jenis 

kesalahan memahami (C) yaitu sebesar 37,24%. Kesalahan memahami (C) paling 

banyak dilakukan oleh siswa dengan kemampuan sedang dan rendah. Hal ini 

terjadi karena siswa kurang terbiasa menuliskan jawaban sesuai dengan prosedur 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan dari wawancara dengan guru, ternyata 

siswa belum dibiasakan untuk mengerjakan soal sesuai dengan prosedur tersebut 

dan memilih untuk menjawab soal secara cepat dengan tanpa menuliskan rumus 

atau menuliskan hal yang diketahui dan hal yang ditanyakan pada soal.  

III. Analisis Kesalahan Siswa pada Soal Nomor 3  

Berdasarkan pada diagram disamping 

persentase kesalahan yang dilakukan 

oleh siswa 3 diantaranya dibawah 10%. 

Ini artinya siswa sudah dikatakan 

mampu mengetahui kata kunci /simbol 

pada soal, mampu mengetahui hal yang 

diketahui dan ditanyakan pada soal dan 

mampu mengetahui rumus yang digunakan dalam menyelesaikan soal.  

 Persentase kesalahan terbesar yang dilakukan oleh siswa berada pada jenis 

kesalahan penulisan jawaban (E) yaitu sebesar 41,67% dan berada pada kategori 

rendah. Kesalahan pada jenis ini disebabkan karena sebagian siswa tidak 

menuliskan kesimpulan dan salah melakukan kesimpulan karena siswa tidak 

memahami konsep operasi aljabar dengan baik serta siswa terburu-buru 

menyelesaikan soal karena takut kehabisan waktu dalam menyelesaikan seluruh 

soal. 

 

 

 

 

9.38% 

37.24% 
19.79% 

10.94% 
18.75% 

0.00%

50.00%

(R) (C) (T) (P) (E)

Soal 2 

0.00% 5.73% 8.33% 
29.17% 

41.67% 

0.00%

50.00%

(R) (C) (T) (P) (E)

Soal 3 
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IV. Analisis Kesalahan Siswa pada Soal Nomor 4  

Diagram disamping merupakan 

persentase kesalahan yang 

dilakukan oleh seluruh siswa pada 

soal nomor 4. Kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa didominasi 

pada jenis keterampilan proses (P) 

dan pada jenis kesalahan penulisan 

jawaban (E). Ini artinya pada soal nomor 4 siswa belum mampu melakukan proses 

perhitungan pada soal nomor 4 dengan benar dan belum mampu menuliskan 

jawaban dengan benar. Penyebab siswa melakukan kesalahan tersebut karena siswa 

tidak memahami konsep luas dan keliling lingkaran. Selain itu siswa juga tidak 

menguasai dengan baik konsep operasi hitung bilangan campuran sehingga siswa 

melakukan kesalahan yang cukup besar pada jenis kesalahan keterampilan proses 

(P). Akibatnya penulisan kesimpulan (E)  yang dilakukan oleh siswa pada soal 

nomor 4 menjadi salah. 

V. Kesalahan Siswa Berdasarkan Jenis Kesalahan Newman 

Kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa kelas VIII MTs Negeri 1 Mataram 

tahun pelajaran 2017/2018 dalam menyelesaikan soal lingkaran berdasarkan 

klasifikasi kesalahan Newman dirangkum pada tabel berikut. 

Tabel 5.1 Skor Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal-Soal Lingkaran 

Tingkat Kesalahan Siswa 
Total 

Skor 

Skor Maksimal 

Kesalahan 

Seluruh Siswa 

Persentase 

Kesalahan 
Kategori 

Kesalahan Membaca (R) 61 384 15.89% 
Sangat 

Rendah 

Kesalahan Memahami  (C) 522 1.536 33.98% Rendah 

Kesalahan Transformasi (T) 365 1.152 31.68% Rendah 

Kesalahan Keterampilan Proses (P) 1113 2.304 48.31% Sedang 

Kesalahan Penulisan Jawaban (E) 213 384 55.47% Sedang 

Kesalahan pada jenis membaca merupakan kesalahan yang paling kecil yang 

dilakukan oleh siswa MTs Negeri 1 Mataram dengan persentase kesalahan 15,89% 

dengan kategori kesalahan sangat rendah. Dari seluruh nomor soal diatas kesalahan 

membaca merupakan kesalahan terkecil yang dilakukan oleh siswa. Hasil penelitian 

ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Singh yang 

menyimpulkan persentase kesalahan membaca adalah persentase terkecil diantara 5 

klasifikasi kesalahan Newman [11].  

Indikator pada tahap membaca sendiri cukup sederhana dibandingkan indikator 

pada tahap lainnya yaitu menuliskan kembali simbol atau mengenali kata kunci yang 

termuat pada soal. Pernyataan ini selaras dengan penjelasan dari White [7] mengenai 

kesalahan membaca yang ditandai dari ketidakmampuan siswa membaca kata kunci 

atau simbol yang tertulis pada masalah. Oleh karena itu kegiatan pada tahap ini tidak 

membutuhkan pemahaman siswa secara mendalam sehingga tak banyak siswa 

melakukan kesalahan membaca.  

37.50% 38.02% 53.47% 
82.29% 81.25% 

0.00%

50.00%

100.00%

(R) (C) (T) (P) (E)

Soal 4 
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V.  PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada Bab IV dapat dikatakan 

bahwa semua siswa kelas VIII MTs Negeri 1 Mataram tahun pelajaran 2017/2018 

dalam menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan lingkaran melakukan kesalahan 

pada semua jenis kesalahan berdasarkan klasifikasi kesalahan Newman, namun pada  

letak kesalahan yang berbeda-beda. Berdasarkan Tabel 5.1 diperoleh data bahwa 

kesalahan terkecil yang dilakukan oleh siswa dilakukan pada jenis kesalahan 

membaca (R) dengan presentase kesalahan membaca siswa secara umum yaitu 

15,89%. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Singh yang menyimpulkan persentase kesalahan membaca adalah persentase terkecil 

diantara 5 klasifikasi kesalahan Newman [11].  

Kesalahan membaca (R) dilakukan oleh siswa kelas VIII MTs Negeri 1 Mataram 

pada soal nomor 1, 2 dan 4. Dimana pada tiap soal tersebut kesalahan membaca (R) 

didominasi oleh siswa berkemampuan rendah dengan persentase kesalahan mencapai 

50% pada soal nomor 4. Artinya pada siswa berkemampuan rendah cukup mampu 

menemukan kata kunci atau simbol pada soal. Pernyataan ini selaras dengan 

penjelasan dari White [7] mengenai kesalahan membaca yang ditandai dari 

ketidakmampuan siswa membaca kata kunci atau simbol yang tertulis pada masalah. 

Pada soal nomor 2 diperoleh data bahwa kesalahan terbesar yang dilakukan oleh 

siswa berada pada jenis kesalahan memahami (C) diperoleh persentase sebesar 

37,34% dan kesalahan ini didominasi oleh siswa berkemampuan rendah. Dari lembar 

jawaban siswa diperoleh bahwa sebagian besar siswa cenderung tidak lengkap 

bahkan tidak menuliskan hal yang diketahui dan ditanya pada soal nomor 2 sehingga 

diperoleh persentase kesalahan yang cukup besar. Dari hasil wawancara diperoleh 

bahwa siswa belum terbiasa menyelesaikan soal cerita sesuai dengan prosedur yang 

telah ditentukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan [12] yang menyatakan bahwa 

kesalahan yang banyak dialami oleh siswa dalam mengerjakan soal cerita adalah 

pada tahap pemahaman, siswa belum dapat melampui Fase Syimbolic yaitu tahapan 

belajar dimana siswa telah dapat mereprentasikan konsep dalam bentuk simbol-

simbol, seperti lambang matematika, dan notasi matematika. Untuk itu perlu peran 

serta guru dalam membantu siswa untuk dapat melalui tahapan ini. 

Selain itu pada soal nomor 2 diperoleh pula pada jenis kesalahan transformasi (T) 

lebih tinggi jika dibandingan dengan jenis kesalahan keterampilan proses (P). Hal 

tersebut terjadi dikarenakan siswa tidak terbiasa menuliskan rumus yang digunakan 

dalam proses perhitungan. Dari hasil wawancara diperoleh bahwa siswa tersebut 

tidak terbiasa menuliskan rumus dalam menyelesaikan soal, yang menyebabkan 

kesalahan pada jenis transformasi (T) lebih tinggi.  

Berdasarkan Tabel 5.1 secara umum sebagian besar siswa melakukan kesalahan 

pada jenis kesalahan kesalahan keterampilan proses (P) dan penulisan jawaban (E) 

dengan persentase sebesar 48,31% dan 55,47% berada pada kategori sedang. 

Kesalahan pada jenis ini paling banyak terjadi pada soal nomor 1 dan 4 pada tiap 

kemampuan siswa. Pada lembar jawaban siswa diperoleh fakta bahwa siswa 

cenderung salah dalam memahami konsep keliling. Mereka beranggapan bahwa 
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dalam menyelesaikan soal terkait keliling itu sama halnya dengan menyelesaikan 

soal terkait luas. esalahan yang terjadi disebabkan karena siswa belum memahami 

konsep keliling dan luas bangun datar yang menyebabkan siswa tidak lengkap 

menuliskan rumus yang berakibat pada proses perhitungan siswa yang menjadi salah 

(P). Karena hal tersebut kesimpulan yang dilakukan oleh siswa menjadi salah.  

Dari hasil wawancara dengan guru matematika di MTs Negeri 1 Mataram, siswa 

sedari awal hanya difokuskan menyelesaikan soal terkait luas saja sehingga dalam 

menyelesaikan soal terkait keliling lingkaran siswa belum terbiasa.  

Selain pada konsep keliling bangun datar, siswa juga sering keliru dalam 

mengoperasikan bilangan campuran sehingga skor kesalahan pada jenis keterampilan 

proses menjadi lebih besar. Berdasarkan hasil wawancara kesalahan ini terjadi 

dikarenakan kemampuan menguasai konsep keliling yang rendah mengakibatkan 

sedari awal siswa tidak mampu menuliskan dengan lengkap hal yang diketahui dan 

hal yang ditanyakan pada soal dan dalam proses perhitungan beberapa siswa bahkan 

banyak mengalami kesalahan. Oleh karena itu sebagian besar siswa melakukan 

kesalahan pada salah menuliskan penulisan jawaban bahkan tidak menuliskan 

jawaban kembali pada kolom kesimpulan. Hal ini sesuai dengan pendapat Newman 

sebagaimana yang dikutip oleh [6] bahwa kesalahan yang dilakukan oleh siswa pada 

tahap tertentu dapat mencegah siswa dalam melanjutkan tahap berikutnya untuk 

mendapatkan solusi permasalahan yang tepat dari soal yang diberikan.   

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru MTs Negeri 1 Mataram, siswa cukup 

dibiasakan menjawab sesuai dengan prosedur Newman. Bahkan ada peraturan di 

MTs Negeri 1 Mataram yang mewajibkan guru agar membuat lembar jawaban sesuai 

dengan prosedur Newman. Akan tetapi keinginan siswa untuk menjawab soal secara 

cepat membuat siswa terkadang tidak ingin menyelesaikan soal berdasarkan prosedur 

yang digunakan. Dikarenakan siswa sudah terbiasa menyelesaikan soal pilihan ganda 

tanpa ada prosedur-prosedur tertentu yang harus  dilakukan terlebih dahulu. Untuk 

mencegah hal tersebut terjadi, sebaiknya guru membiasakan siswa agar menjawab 

sesuai dengan prosedur yang digunakan dengan memberikan latihan-latihan soal 

yang beragam. 

Jika dilihat dari kebiasaan guru mengajar dikelas, ada sebagian guru di MTs 

Negeri 1 Mataram yang cenderung mengajarkan siswa dengan dengan cara ceramah 

dan pemberian LKS kepada siswa. Selain itu juga ada pula guru yang kurang 

berinteraksi dengan siswa sehingga suasana dikelas menjadi gaduh dan siswa yang 

terlihat mengobrol dengan siswa yang lain sehingga menyebabkan menjadi kurang 

memahami hal yang diajarkan oleh guru. Secara tidak langsung peran guru yang 

sangat besar ini juga membuat kesalahan siswa dalam menjawab soal menjadi besar. 

Oleh karena itu, seorang guru sebaiknya berusaha agar lebih berinteraksi lagi dengan 

siswa agar suasanami kelas menjadi kondusif dan siswa menjadi lebih memahi 

materi yang disampaikan. 

Selain itu juga sebaiknya guru lebih menekankan pada konsep dasar kepada 

siswa terutama konsep dasar keliling dan luas bangun pada saat awal pelajaran. 

Dengan memberikan stimulus awal yang baik, diharapkan kedepannya siswa akan 

lebih memahami konsep dasar. Dengan harapan siswa tidak kembali melakukan 
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kesalahan dikarenan siswa tersebut tidak memahami konsep dasar. Dan selanjutnya 

kesalahan yang dilakukan oleh siswa dapat diminimalisir. 

VI. PENUTUP 

Jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa MTs Negeri 1 Mataram terjadi pada 

seluruh jenis klasifikasi kesalahan Newman yaitu kesalahan membaca (R), kesalahan 

memahami (C), kesalahan transformasi (T) kesalahan keterampilan proses (P) dan 

kesalahan penulisan jawaban (E). Tingkat kesalahan yang dilakukan oleh siswa kelas 

VIII MTs Negeri  1 Mataram tahun pelajaran 2017/2018 dalam menyelesaikan soal 

lingkaran adalah  

a. kesalahan membaca dengan tingkat kesalahan sangat rendah dan persentase 

kesalahan sebesar 15,89%; 

b. Kesalahan memahami dengan tingkat kesalahan rendah dan persentase kesalahan 

sebesar 33,98%;  

c. Kesalahan transformasi dengan tingkat kesalahan rendah dan persentase 

kesalahan sebesar 31,68%;  

d. Kesalahan keterampilan proses dengan tingkat kesalahan rendah dan persentase 

kesalahan sebesar 48,31%; 

e. Kesalahan penulisan jawaban dengan tingkat kesalahan sedang dan persentase 

kesalahan sebesar 55,47%. 

 

Faktor penyebab kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal 

terkait materi lingkaran berurutan dari faktor penyebab kesalahan terbanyak adalah 

sebagai berikut.  

a. Siswa tidak menguasai materi prasyarat; 

b. Tidak memahami maksud soal yang ditanyakan;  

c. Siswa tidak terbiasa dengan menjawab sesuai prosedur yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

d. Tidak teliti dalam membaca soal, menuliskan jawaban, ataupun dalam 

melakukan perhitungan;  

e. Lupa dengan rumus dan langkah-langkah penyelesaian;  

f. Keinginan menjawab singkat /tergesa-gesa dalam menjawab. 
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