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ABSTRAK 

 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal program linier berdasarkan tingkat kemampuan peserta didik dan faktor-

faktor penyebab  kesalahan tersebut berdasarkan klasifikasi kesalahan Newman. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh kelas XII IPA SMA Negeri 7 Mataram yang berjumlah 248 peserta didik. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah proportionate stratified random sampling dan 

diambil sebanyak 10% dari populasi yaitu sebanyak 25 peserta didik. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah tes tertulis dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis data statistik deskriptif, reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. Dari data yang diperoleh berdasarkan analisis jawaban peserta didik 

menunjukan bahwa pada peserta didik berkemampuan rendah melakukan kesalahan pada 

tahap Encoding Errors sebanyak 96,66%, process skill errors sebanyak 60%, transformation 

errors sebanyak 46,66% dan comprehension errors sebanyak 43,33%. Kemudian pada 

peserta didik berkemampuan sedang melakukan kesalahan pada encoding errors sebanyak 

88,54%, process skill  errors sebanyak 48,43%, comprehension errors sebanyak 43,75%, dan 

transformation errors sebanyak 21,87%. Dan untuk peserta didik berkemampuan tinggi 

hanya melakukan kesalahan pada encoding errors sebanyak 37,50%, comprehension errors 

sebanyak 20,83%, dan process skill  errors sebanyak 17%. Faktor  penyebab  peserta didik 

melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal program linear yaitu peserta didik kurang  

menguasai materi program linier, peserta didik kurang dalam menguasai materi prasyarat 

yaitu pertidaksamaan linier, kebiasaan peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita tanpa 

menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan, peserta didik kurangn latihan mengerjakan 

soal-soal bentuk cerita dengan variasi yang berbeda, peserta didik  kurang teliti dalam 

mengerjakan soal, tidak terbiasa  menuliskan kesimpulan yang diminta oleh soal, dan terburu-

buru dalam mengerjakan soal sehingga tidak  mengecek  kembali  hasil pekerjaannya. 
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ABSTRACT 

 

This research was purpose to describe students errors in solving the linear program 

based of ability students and the factors of the errors, based of classification Newman errors. 

The type of research is used descriptive research. The populations of this research were the 

all of  XII IPA SMA Negeri 7 Mataram  are 248 students. Technique of data sampling used 

was proportionate stratified random sampling and 10 % or 25 students were taken as the 

sample of this research. Techniques of data collection used were tests and interviews. 

Technique of data analysis used was descriptive statistic data analysis, data reduction, data 

presentation and conclusion. The data obtained based on the analysis of students answer show 

that  on  low thinking students made a mistake in the encoding errors 96.66%, process skill 

errors 60%, transformation errors 46.66% and comprehension errors 43.33%. Then medium 

thinking students made a mistake in the encoding errors 88.54%, process skill  errors  

48.43%, comprehension errors 43.75%, and transformation errors  21.87%. And for high 

thinking students made a mistake only in the encoding errors 37.50%, comprehension errors 

20.83%, and process skill  errors 17%. The causative factors students errors in solving the 

linear program are (1) students do not understand linear program material, (2) students do not 

understand the prerequisite materials that is linear inequalities, (3) students habit in solving 

narrativ problems without writing down what is known and asked, (4) students less practice 

doing story problems with different variations, (5) students less thorough when working on, 

(6) not used to write the conclusion, (7) in a hurry working on the question so do not check 

back the results of his work. 
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PENDAHULUAN 

 Dalam kehidupan sehari-hari, ilmu mengenai riset operasi banyak digunakan dan 

diterapkan oleh manusia. Riset operasi merupakan metode untuk merumuskan permasalahan 

sehari-hari ke dalam bentuk model matematika agar mendapatkan hasil yang optimal.
[1]

 Agar 

mampu mendapatkan hasil yang optimal, maka masalah optimasi perlu diperhatikan. 

Sehinggga untuk memecahkan masalah optimasi tersebut, dikembangkanlah suatu cara yang 

disebut dengan program linier. Program linier merupakan suatu teknik perencanaan yang 

menggunakan model matematika, yang bertujuan untuk pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan pengalokasian sumber daya dalam mencapai hasil yang optimal.
[2]

 Sejak 

tahun 1940, program linier telah terbukti merupakan salah satu alat operasi riset yang efektif 

untuk digunakan. Keberhasilannya berakar dari keluasannya dalam menjabarkan berbagai 

situasi kehidupan nyata seperti dibidang militer, industri, perdagangan dan dibidang lainnya. 

Disamping itu, program linier merupakan salah satu materi dalam matematika yang dapat 

mengarahkan peserta didik dalam menyelesaikan masalah sehari-hari.  

 Akan tetapi faktanya, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru 

matematika kelas XII IPA di SMA Negeri 7 Mataram, mengenai materi pembelajaran yang 

sulit dipahami peserta didik, diperoleh bahwa dari tahun-tahun sebelumnya materi program 

linier merupakan, materi yang cukup sulit dipahami peserta didik. Berdasarkan informasi 

yang diperoleh dari salah satu guru matematika di SMA Negeri 7 Mataram mengatakan 

bahwa peserta didik banyak melakukan kesalahan dalam menjawab soal program linier. Hal 

ini ditunjukkan oleh ketuntasan klasikal hasil ulangan harian dan mid semester materi 

program linier peserta didik yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel Nilai Ulangan Harian dan Mid Program Linier Peserta Didik Kelas XII IPA                                  

SMA Negeri 7 Mataram Semester Ganjil Tahun  Ajaran 2016/2017 

No Kelas 

Banyak 

peserta 

didik 

Nilai Ulangan Harian Nilai Mid 

Rata-

rata 

Ketuntasan 

klasikal 

Rata-

rata 

Ketuntasan 

klasikal 

1 XII.IPA–1 39 69,23 44% 67,56 38% 

2 XII.IPA–2 39 68,74 41% 68,03 41% 

3 XII.IPA–3 40 68,89 43% 66,60 45% 

4 XII.IPA–4 38 67,94 42% 66,74 39% 

5 XII.IPA–5 37 69,45 38% 69,05 43% 

6 XII.IPA–6 39 67,17 42% 64,85 39% 

           (Sumber: daftar nilai guru-guru mata pelajaran matematika kelas XII IPA SMA   

           Negeri 7 Mataram) 
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Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa setiap kelas XII IPA SMAN 7 Mataram 

tahun ajaran 2016/2017, yang mengikuti ulangan harian dan mid semester pada materi 

program linier memiliki ketuntasan klasikal dibawah 85% yang artinya dari setiap kelas, 

banyaknya peserta didik yang menjawab mencapai nilai diatas KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal) tidak lebih dari 16 orang. Tabel di atas juga menegaskan bahwa hampir semua 

peserta didik pada setiap kelas XII IPA SMA Negeri 7 Mataram tahun ajaran 2016/2017 

melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal program linier baik pada ulangan hariannya 

maupun mid semesternya. Hal serupa juga terjadi pada nilai ulangan harian program linier 

pada peserta didik kelas XII IPA SMA Negeri 7 Mataram tahun ajaran 2017/2018. Hal ini 

dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini. 

Tabel Nilai Ulangan Peserta Didik Kelas XII IPA SMA Negeri 7 Mataram                                       

Semester Ganjil Tahun Ajaran 2017/2018 

No Kelas Banyak peserta didik Rata-rata Ketuntasan klasikal 

1 XII.IPA – 1 41 73 49% 

2 XII.IPA – 2 43 73 53% 

3 XII IPA – 3 42 73 55% 

4 XII.IPA – 4 40 74 60% 

5 XII.IPA – 5 41 74 61% 

6 XII.IPA  – 6 41 72 49% 

      (Sumber: daftar nilai guru-guru mata pelajaran matematika kelas XII IPA SMA Negeri 7  

      Mataram) 

 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa lebih dari 50% peserta didik di setiap kelas XII IPA 

tahun ajaran 2017/2018 yang mengikuti ulangan harian program linier, memiliki ketuntasan 

klasikal dibawah 85%. Dan dari tabel ini pula menegaskan bahwa sebagian besar peserta 

didik disetiap kelas XII IPA melakukan kesalahan saat menyelesaikan soal program linier. 

Ditambah lagi dari hasil wawancara diketahui bahwa, seluruh peserta didik kelas XII IPA 

baik tahun jaran 2016/2017 dan 2017/2018 menjawab seluruh soal program linier yang 

diberikan, namun masih saja banyak peserta didik yang nilainya tidak mencapai KKM, yaitu 

75. Dan ditambah lagi berdasarkan hasil wawancara didapat bahwa, guru belum pernah 

melakukan analisis kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan soal program linier secara 

mendalam. Sehingga dari hasil wawancara dan data hasil ulangan harian serta mid semester, 

menegaskan bahwa hampir seluruh peserta didik kelas XII IPA SMA Negeri 7 Mataram 

tahun ajaran 2016/2017 dan 2017/2018 melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal 

program linier. Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan peserta didik kelas XII IPA tahun 

ajaran 2016/2017 dalam menyelesaikan soal program linier terulang kembali pada peserta 

didik kelas XII IPA tahun ajaran 2017/2018.Kesalahan yang terjadi secara berulang tersebut 
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menandakan bahwa pendidik tidak mengenal dengan baik jenis-jenis kesalahan yang 

dilakukan peserta didik dalam menyelesaikan soal program linier. Jika pendidik mengenal 

kesalahan-kesalahan apa saja yang peserta didik lakukan dalam menyelesaikan soal program 

linier, maka akan mengurangi terjadinya kesalahan-kesalahan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal program linier pada pembelajaran berikutnya. 

Menurut Nurkancana kesalahan-kesalahan yang dilakukan peserta didik perlu 

dianalisis lebih lanjut, agar mendapatkan gambaran tentang kelemahan-kelemahan peserta 

didik yang dites.
[3]

 Melalui analisis kesalahan akan diperoleh gambaran yang jelas dan rinci 

atas kesalahan-kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan soal. Oleh karena itu analisis 

kesalahan secara mendetail dibutuhkan agar kesalahan-kesalahan peserta didik dan faktor 

penyebabnya dapat diketahui lebih awal. Sehingga kesalahan yang dilakukan peserta didik 

dapat diminimalisir pada proses belajar mengajar yang akan datang. Adanya peningkatan 

kegiatan belajar dan mengajar diharapkan pula dapat memperbaiki hasil belajar peserta didik.  

Berdasarkan uraian di atas penelitian dengan judul “ Analisis Kesalahan Peserta Didik 

dalam Menyelesaikan Soal Program Linier Pada Kelas XII IPA SMA Negeri 7 Mataram 

Semester Ganjil Tahun Ajaran 2017/2018” perlu dilakukan. Berdasarkan hal-hal yang telah 

diuraikan pada latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh 

gambaran tentang kesalahan yang dilakukan peserta didik kelas XII IPA SMA Negeri 7 

Mataram semester ganjil tahun ajaran 2017/2018 dalam menyelesaikan soal-soal pada materi 

program linier berdasarkan tingkat kemampuannya beserta faktor-faktor penyebab terjadinya 

kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan soal program linier. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan-kesalahan peserta didik 

dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pokok bahasan program linier beserta 

faktor penyebabnya. Oleh karena itu Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 7 Mataram. Adapun 

waktu pelaksanaan penelitian ini adalah pada semester ganjil tahun ajaran 2017/2018. 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
[4]

 Populasi yang ditetapkan dalam penelitian 

ini adalah seluruh kelas XII IPA di SMA Negeri 7 Mataram semester ganjil tahun ajaran 

2017/2018 yang berjumlah 248 siswa yang terbagi ke dalam enam kelas.  

 Dan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi.
[5]

 karena siswa kelas XII IPA SMA Negeri 7 Mataram terdiri dari siswa 

berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Oleh karena itu, teknik pengambilan sampel yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah proportionate stratified random sampling. 

Proportionate stratified random sampling ini dilakukan dengan cara membuat strata, 

kemudian dari strata yang ada diambil sejumlah subjek secara acak. Jumlah subjek dari setiap 

strata disebut sebagai sampel penelelitian. Dalam pengambilan jumlah sampel dapat diambil 

antara 10–15% atau 20–25% atau lebih, dari jumlah populasi.
[4]

 Pada penelitian ini akan 

diambil sampel 10% dari jumlah populasi. sehingga diperoleh sampel sebanyak 25 peserta 

didik yang terdiri dari 4 peserta didik berkemampuan tinggi, 16 peserta didik berkemampuan 

sedang, dan 5 peserta didik berkemampuan rendah. 

 Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman analisis 

kesalahan siswa berdasarkan klasifikasi kesalahan Newman, serta kunci jawaban soal yang 

diujikan. Selanjutnya cara pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan 

menyandingkan lembar jawaban siswa dan pedoman analisis berupa indikator jenis-jenis 

kesalahan.Pada penelitian ini, setelah dilakukan proses analisis, diperoleh data jumlah 

kesalahan yang dilakukan siswa pada tiap indikator, yang ditulis pada tabel hasil analisis. 

Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk mengetahui persentase setiap kesalahan. kemudian 

setelah mendapatkan data hasil analisis kesalahan peserta didik maka dilakukan proses 

wawancara untuk mencari faktor penyebab kesalahan peserta didik. Teknik analisis untuk 

menganalisis data hasil wawancara adalah dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

 

HASIL PENELITIAN 

Berikut disajikan hasil analisis dari jawaban tes peserta didik. Adapun persentase 

kesalahan yang dilakukan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuan ditinjau dari 

klasifikasi kesalahan Newman  pada table berikut. 

Tabel Analisis Persentase Kesalahan Peserta Didik Berdasarkan  Tingkat Kemampuan 

No Jenis Kesalahan 

Persentase Kesalahan Berdasarkan Tingkat 

Kemampuan Peserta Didik (%) 

Tinggi Sedang Rendah 

1 Reading Errors (R) 0% 0% 0% 

2 Comprehension Errors (C) 20,83% 46,87% 43,30% 

3 Transformation Errors (T) 0% 21,87% 46,60% 

4 Process Skills Errors (P) 16% 48,43% 60% 

5 Encoding Errors (E) 33% 88,54% 96,60% 
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Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa seluruh peserta didik banyak melakukan 

kesalahan pada Encoding Errors, baik peserta didik yang berkemampuan rendah, sedang, 

maupun tinggi. Dengan persentase kesalahan secara berturut-turut yaitu 96,60%, 88,54% dan 

33% . Kemudian persentase untuk kesalahan pada Process Skills Errors untuk peserta didik 

berkemampuan rendah, sedang, maupun tinggi berturut-turut adalah 60%, 48,43%, dan 16%. 

Selanjutnya untuk kesalahan peserta didik berkemampuan rendah, sedang, maupun tinggi 

pada Comprehension Errors berturut-turut adalah 43,30%, 46,87%, dan 20,83%. Lalu 

persentase kesalahan pada Transformation Errors untuk peserta didik berkemampuan rendah, 

sedang, maupun tinggi berturut-turut adalah 46,60%, 21,87%, 0%. Dan kesalahan yang 

sangat rendah dilakukan peserta didik, baik peserta didik berkemampuan rendah, sedang, dan 

tinggi adalah Reading Errors dengan persentase 0%. 

Kemudian dalam penelitian ini wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan 

data yang bertujuan untuk  mengklarifikasi kesalahan yang dilakukan peserta didik dan untuk 

menemukan faktor penyebab kesalahan yang dilakukan peserta didik. Berikut hasil 

wawancara yang akan dipaparkan berdasarkan klasifikasi kesalahan Newman: 

1. Kesalahan pada jenis Encoding Errors 

Berdasarkan kutipan  hasil wawancara, sebagian besar peserta didik salah dalam 

menuliskan jawaban akhir  dikarenakan peserta didik cerobohan dalam perhitungan 

yang dilakukannya, sehingga berdampak pada jawaban akhir peserta didik. Dan 

sebagian besar peserta didik juga tidak menuliskan kesimpulannya, karena peserta didik 

terburu-buru dalam mengerjakan soal, sehingga tidak mengecek kembali hasil 

pekerjannya. Seta peserta didik kurang teliti dalam menuliskan kesimpulan, dikarenakan 

peserta didik kurang memahami masalah dalam soal, dan peserta didik tidak terbiasa 

menuliskan kesimpulan dan tidak teliti dalam memperhatikan apa yang diminta oleh 

soal.  

2. Kesalahan pada jenis Process Skill Errors 

Dari kutipan  hasil wawancara  tampak sebagian besar peserta didik tidak menuliskan 

prosedur penyelesaian dan perhitungan dikarenakan peserta didik lupa ataupun 

kebingungan bagaimana  langkah selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang diminta 

oleh soal. Ditambah lagi peserta didik tidak memahami materi prasyarat, kurangnya 

latihan dalam mengerjakan soal-soal program linier dalam bentuk cerita dengan variasi 

yang berbeda, dan peserta didik mengangap materi  program  linier  ini  sulit.  

 

 



6 

 

3. Kesalahan pada jenis Comprehension Errors 

Berdasarkan hasil wawancara didapat bahwa sebagian besar peserta melakukan 

kesalahan pada Comprehension Errors dikarenakan peserta didik kurang lengkap dalam 

menuliskan hal yang diketahui dan ditanyakan pada soal dikarenakan sebagian besar 

peserta didik kurang teliti dalam memahami apa yang diketahui dan ditanyakan dalam 

soal. Peserta didik tergesa-gesa dalam mengerjakan soal, sehingga tidak mengecek 

kembali hasil pekerjannya, apakah hal yang diketahui maupun ditanyakan  sudah 

lengkap. Dan sebagian besar peserta didik malas dan tidak terbiasa menuliskannya, 

sebab mereka menganggap hal yang diketahui dan ditanyakan  sudah ada dalam soal. 

4. Kesalahan pada jenis Transformation Errors 

Berdasarkan hasil wawancara didapat bahwa peserta didik melakukan kesalahan 

Transformation Errors dikarenakan sebagian besar peserta didik kurang dalam 

menguasai  materi  prasyarat  yaitu  pertidaksamaan  linier dan masih kesulitan untuk 

menentukan daerah penyelesainnya,serta tergesa-gesa dalam mengerjakan soal, dan 

tidak begitu menguasai materi program linier yang sudah diajarkan dengan baik. 

PEMBAHASAN 

Pada tabel Hasil Penelitian, dapat dilihat bahwa seluruh peserta didik banyak 

melakukan kesalahan pada Encoding Errors, baik peserta didik yang berkemampuan rendah, 

sedang, maupun tinggi. Dengan persentase kesalahan secara berturut-turut yaitu 96,60%, 

88,54% dan 33%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian peserta didik berkemampuan rendah, 

sedang, maupun tinggi melakukan kesalahan pada jawaban akhir mereka. Dimana 

berdasarkan hasil analisis jawaban peserta didik didapat bahwa, sebagian besar peserta didik 

berkemampuan rendah, dan sedang melakukan kesalahan pada Encoding Errors karena 

merka hanya menuliskan hasil akhir dari perhitungannya saja, dan tidak menuliskan 

kesimpulannya. Sedangkan untuk peserta didik berkemampuan tinggi, sebagian besar tidak 

lengkap dalam menuliskan kesimpulan yang diminta oleh soal. Sehinga peserta didik 

berkemampuan tinggi juga tidak luput melakukan kesalahan pada Encoding Errors. Hal ini 

sejalan dengan beberapa penelitian yang mengatakan bahwa jenis kesalahan terbanyak yang 

ditemukan pada hasil tes peserta didik dalam menyelesaikan soal matematika adalah 

kesalahan dalam menuliskan kesimpulan.
[6]

 Adapun faktor penyebab kesalahan pada 

Encoding Errors berdasarkan hasil wawancara adalah (a) peserta didik  tidak terbiasa 

menuliskan jawaban  yang diminta  oleh soal dan (b) peserta didik terburu-buru dalam 

mengerjakan soal, sehingga tidak  mengcek  kembali  hasil  pekerjaannya (c) peserta didik 
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tidak teliti karna kurang memahami masalah dalam soal (d) cerobohan dalam perhitungan 

yang dilakukan peserta didik.  

Kemudian dari tabel diatas diperoleh pula, bahwa persentase kesalahan pada Process 

Skills Errors peserta didik berkemampuan rendah, sedang, maupun tinggi yaitu sekitar 60%, 

48,43%, dan 16% peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik 

berkemampuan rendah dan sedang, banyak melakukan kesalahan pada Process Skills Errors. 

Dimana sebagian besar peserta didik dengan kemampuan rendah dan sedang salah dalam 

melakukan proses perhitungan dan ada pula yang tidak melanjutkan proses penyelesaian serta 

perhitungan. Sedangkan dari persentase untuk peserta didik berkemampuan tinggi, 

menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik berkemampuan tinggi sudah mampu 

menyelesaikan proses penyelesaian dan perhitungan dengan benar. Meskipun masih saja ada 

beberapa peserta didik yang berkemampuan tinggi yang masih salah dalam proses 

perhitungan. Dimana Kesalahan pada Process Skills Errors yang paling dominan dalam 

menyelesaikan saol cerita adalah kesalahan operasional. Padahal ketelitian dalam menghitung 

sangat berpengaruh ketika menyelesaikan soal matematika.
[7] 

Berdasarkan hasil wawancara di dapat bahwa faktor penyebab kesalahan keterampilan 

proses, yaitu (a) Kurang latihan mengerjakan soal-soal bentuk cerita dengan variasi yang 

berbeda (b) peserta didik kurang menguasai materi program linier (c) peserta didik tergesa–

gesa dalam mengerjakan (d) Kurang teliti dan kurang terampil melakukan operasi aljabar (e) 

Tidak memahami materi prasyarat. Selanjutnya kesalahan pada Comprehension Errors, 

dimana persentase kesalahan pada comperhension Erros paling banyak dilakukan oleh 

peserta didik berkemampuan sedang dan rendah yaitu masing-masing sekitar 46,87% dan 

43,30% dengan katagori kesalahan cukup tinggi. Pada tahap comperhension Erros, sebagian 

besar peserta didik berkemampuan rendah maupun sedang salah dalam menuliskan apa yang 

diketahui dalam soal dan tidak menuliskan hal yang ditanyakan. Hal ini mengindikasikan 

masih kurangnya pemahaman peserta didik baik peserta didik berkemampuan rendah maupun 

sedang dalam memahami apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Dalam penelitian 

Fatahillah yang mengatakan sebagian besar peserta didik tidak dapat menuangkan maksud 

atau informasi dari soal kedalam bentuk tulisan sehingga peserta didik mengalami 

kesalahan.
[8]

 Sedangkan dari persentase kesalahan untuk peserta didik berkemampuan tinggi 

menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik berkemampuan tinggi sudah dapat 

memahami dan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal.  
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Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh faktor penyebab kesalahan  pada 

Comprehension Errors, adalah (a) kurangnya peserta didik dalam menguasai  materi  

prasyarat  yaitu  pertidaksamaan  linier, (b)  terburu – buru dalam mengerjakan, (c) Kebiasaan 

menyelesaikan soal cerita tanpa menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan, (d) kurang 

teliti. Lalu persentase kesalahan  pada Transformation Errors, berdasarkan hasil analisis 

kesalahan di peroleh bahwa, peserta didik berkemampuan tinggi maupun sedang memiliki 

persentase kesalahan pada Transformation Errors tergolong rendah yaitu masing-masing 

sebesar 0% dan 21,87%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar untuk peserta didik 

berkemampuan tinggi dan sedang sudah dapat menentukan dengan benar metode apa yang 

tepat digunakan untuk menyelesaiakan soal. Akan tetapi berbeda pada persentase kesalahan 

peserta didik berkemampuan rendah yang masih tergolong cukup tinggi sebesar 46,60%. 

Sebagian besar peserta didik berkemampuan rendah tidak menuliskan metode yang 

digunakan.  

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa faktor penyebab peserta didik 

melakukan kesalahan pada Transformation Errors (a) kurangnya  peserta didik  dalam 

menguasai  materi  prasyarat  yaitu  pertidaksamaan  linier dan menentukan daerah 

penyelesainnya pada metode grafik, (b)  Tidak memahami masalah dalam soal, (c) Tergesa-

gesa dalam mengerjakan, (d) tidak menguasai materi program linier yang sudah diajarkan 

dengan baik. Dan pada reading errors, didapat bahwa persentase kesalahan peserta didik baik 

yang berkemampuan tinggi,sedang, maupun rendah sebesar 0%. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar peserta didik baik yang berkemampuan tinggi,sedang, dan rendah sudah dapat 

membaca kata kunci dalam soal yang menjadi informasi utama untuk menyelesaikan soal. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan tinjauan pustaka yang didukung oleh hasil penelitian serta mengacu pada 

tujuan penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa peserta didik kelas XII IPA SMA 

Negeri 7 Mataram tahun ajaran 2017/2018 secara keseluruhan melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal program linier pada Encoding Errors dengan persentase kesalahan 82%, 

Process Skill  Errors sebesar 45%, Comprehension Errors sebesar 40%, dan Transformation 

Errors dengan persentase kesalahan 24%.  

Serta lebih lanjut, jika dilihat berdasarkan tingkat kemampuan peserta didik didapatkan 

bahwa, peserta didik dengan tingkat kemampuan rendah melakukan kesalahan pada Encoding 

Errors sebanyak 96,66%, Process Skill  Errors sebanyak 60%, Transformation Errors 

sebanyak 46,66% dan Comprehension Errors sebanyak 43,33%. Kemudian pada peserta 
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didik berkemampuan sedang melakukan kesalahan pada Encoding Errors sebanyak 88,54%, 

Process Skill  Errors sebanyak 48,43%, Comprehension Errors sebanyak 43,75%, dan 

Transformation Errors sebanyak 21,87%. Dan untuk peserta didik berkemampuan tinggi 

hanya melakukan kesalahan pada Encoding Errors sebanyak 37,50%, Comprehension Errors 

sebanyak 20,83%, dan Process Skill  Errors sebanyak 17%.  

Adapun faktor-faktor  penyebab  peserta didik melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal program linear yaitu peserta didik kurang  menguasai materi program 

linier, peserta didik kurang dalam menguasai materi prasyarat yaitu pertidaksamaan linier, 

kebiasaan peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita tanpa menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan, peserta didik kurang latihan mengerjakan soal-soal bentuk cerita 

dengan variasi yang berbeda, peserta didik  kurang teliti dalam mengerjakan soal, tidak 

terbiasa  menuliskan kesimpulan yang diminta oleh soal, dan terburu-buru dalam 

mengerjakan soal sehingga tidak  mengecek  kembali  hasil pekerjaannya. 

Dari hasil penelitian terkait kesalahan dan faktor penyebab kesalahan peserta didik 

kelas XII IPA SMA Negeri 7 Mataram, tahun ajaran 2017/2018 dalam menyelesaikan soal 

program linier, saran yang ingin disampaikan peneliti adalah sebagai beriku; a) hendaknya 

guru lebih sering mengarahkan peserta didik bahwa menuliskan kesimpulan pada soal cerita 

itu penting, b) guru diharapkan lebih banyak memberikan variasi soal untuk mengasah 

kemampua peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita pada materi program linier dan 

mengingatkan peserta didik untuk lebih teliti dalam melakukan proses perhitugan, c) 

hendaknya guru lebih memperkuat lagi pemahaman peserta didik pada materi pra syarat 

sebelum memulai pembelajaran program linier dan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari 

yang berupa soal cerita, hendaknya peserta didik dibiasakan untuk menyelesaikan soal 

dengan langkah-langkah penyelesaian yang lengkap, seperti menuliskan apa yang diketahui 

dan ditanyakan. d) Guru perlu meluangkan waktu untuk menganalisis hasil pekerjaan peserta 

didik sehingga kesalahan peserta didik dapat diminimalisis untuk pembelajaran selanjutnya. 
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