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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika pada materi bilangan. Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kediri 

tahun pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 75 orang. Dengan teknik pengambilan sampel 

disproportionate stratified random sampling, diperoleh sampel sebanyak 30 siswa. 

Pengumpulan data dilakukan dengan tes  dan wawancara, tes untuk siswa serta wawancara 

untuk siswa dan guru. Berdasarkan hasil analisis data, menunjukkan bahwa presentase 

kesalahan yang dilakukan oleh siswa secara keseluruhan meliputi kesalahan membaca 

sebesar 59,25% dengan kategori sedang, kesalahan memahami masalah sebesar 49,07% 

dengan kategori rendah, kesalahan transformasi sebesar 57,78% dengan kategori sedang,  

kesalahan keterampilan proses sebesar 44,81% dengan kategori rendah, dan kesalahan 

penulisan jawaban sebesar 67,03% dengan kategori tinggi. 

 

Kata kunci :kesalahan siswa, soal cerita, bilangan. 
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ABSTRACT 

This research is aimed at determining mathematics errors that students did in solving the 

numbers. This research used descriptive study. The population of this research was all 

students grade VII at SMPN 2 Kediri in acedemic year 2017/2018 . The amount of students 

were 75 person. By using disproportionate stratified random sampling, the researcher got 30 

as some samples. The data were got from conducting the test and interview from the students 

and the teacher. The analysis data showed percentages of all students errors were: reading 

errors was about 59.25% that classify as middle category, comprenhension errors was about 

49.07% that classify as low category, transformation errors was about 57.78% which classify 

as middle category, process skill errors was about 44.81% which classify as low category. 

The  last was encoding errors was about  67.03% which include high category.  

Key word : Student’s error, mathematics problem, numbers 
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PENDAHULUAN 

Menurut Permendiknas No 22 Tahun 2006, mata pelajaran matematika perlu 

diberikan kepada semua siswa mulai dari sekolah dasar untuk membekali siswa dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif serta kemampuan 

bekerjasama siswa. Selain itu, mata pelajaran matematika salah satunya bertujuan agar 

siswa memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan.  

Dalam matematika terdapat topik atau konsep prasyarat sebagai dasar untuk 

memahami topik atau konsep selanjutnya. Belajar matematika tidak hanya dituntut untuk 

menguasai konsep-konsep dalam matematika, tetapi siswa juga dituntut untuk bisa 

menerapkan konsep dalam pemecahan masalah sehari-hari. Pemecahan masalah dalam 

matematika sekolah biasanya diwujudkan melalui soal cerita (Priyanto, 2015: 1). 

Soal cerita matematika memberikan gambaran yang nyata permasalahan 

kehidupan yang sebenarnya. Pemberian soal cerita dimaksudkan untuk mengenalkan 

kepada siswa tentang manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari dan untuk melatih 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika dalam kehidupan sehari-

hari. Selain itu, dengan cara ini diharapkan dapat menimbulkan rasa senang siswa untuk 

belajar matematika karena mereka menyadari pentingnya matematika dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Namun dalam kenyataannya masih sering terjadi kesalahan-kesalahan 

menyelesaikan soal cerita matematika. Hal tersebut berdampak pada prestasi belajar 

matematika siswa, hal ini terjadi di kelas VII SMP Negeri 2 Kediri dimana nilai 

matematika ulangan harian di salah satu materi yaitu bilangan tahun  2015/2016 dan 

2016/2017 masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan oleh ketuntasan klasikal yang 

masih di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) yaitu 75. Hal ini dapat ditunjukkan 

pada Tabel 1.1 berikut. 

Tabel Ketuntasan klasikal ulangan harian bilangan siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kediri Tahun 

Pelajaran 2015/2016 dan 2016/2017 

 

No 

 

Kelas 

Ketuntasan Klasikal  

2015/2016 2016/2017 

1 VII A 40 % 48 % 

2 VII B 36 % 36 % 

3 VII C 44 % 40 % 

4 VII D 32 % 28 % 

(Sumber : daftar nilai guru matematika kelas VII SMP Negeri 2 Kediri) 
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Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa kurang dari setengah siswa dalam setiap 

kelas yang mendapatkan nilai di atas KKM (kriteria ketuntasan minimum). Hal ini dapat 

dilihat dari ketuntasan klasikalnya yang berada di bawah 50%, padahal ketutasan klasikal 

setiap kelas dikategorikan tuntas apabila memiliki ketuntasan klasikal minimal sebesar 

85%. Tabel di atas juga menegaskan bahwa hampir semua siswa kelas VII SMP Negeri 2 

Kediri tahun pelajaran 2015/2016 dan 2016/2017 melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal bilangan. 

Bilangan merupakan salah satu materi yang penting bagi siswa karena materi 

tersebut termasuk materi prasyarat untuk menuju materi selanjutnya. Materi bilangan ini 

juga satu dari sekian materi yang dapat dibuat dalam bentuk soal cerita dan banyak 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti perhitungan perdagangan, penanggalan 

dan lain-lain, serta materi yang sudah dipelajari dari tingkat sekolah dasar. Namun siswa 

masih mengalami kesulitan pada materi ini sehingga sering melakukan kesalahan dalam 

menjawab soal cerita. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesalahan yang 

dilakukan siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kediri dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika materi bilangan berdasarkan analisis kesalahan Newman. Selain itu, 

kesalahan yang dilakukan siswa juga akan dilihat berdasarkan peringkat kemampuan 

siswa dan tingkat kesulitan soal. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan  yang dilakukan siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita pada materi bialngan dengan prosedur Newman.  Oleh 

karena itu jenis penelitian yang digunakan  dalam penelitian ini adalah  deskriptif. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Kediri. Adapun waktu pelaksanaan 

penelitian adalah pada semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018. Subyek dari penelitian 

ini adalah siswa kelas VII tahun pelajaran 2017/2018. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 61). Hal ini sejalan 

dengan pendapat Arikunto (2010 : 130) yang menyebutkan populasi adalah keseluruhan 

subjek penelitian. Populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas VII di SMP Negeri 2 Kediri tahun pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 73. 

 Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2010: 174). 

Hal ini juga didukung oleh (Sudjana, 2005: 6) yang mengatakan sampel adalah sebagian 
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yang diambil dari populasi. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitia ini yaitu 

disproportionate stratified random sampling. 

Disproportionate stratified random sampling digunakan untuk menentukan 

jumlah sampel, bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. jika anggota suatu 

kelompok terlalu kecil bila dibandingkan dengan anggota kelompok yang lain, maka 

anggota kelompok yang terlalu kecil tersebut diambil semuanya sebagai sampel 

(Sugiyono, 2010: 64). Pada penelitian ini diambil 30 siswa sebagai sampel. 

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes tertulis dalam 

bentuk uraian. Sebelum diberikan kepada siswa, peneliti terlebih dahulu melakukan 

validasi soal kepada validator ahli. Selanjutnya cara pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah dengan memberikan tes tertulis dan melakukan wawancara dengan siswa. 

HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan 

siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kediri dalam menyelesaikan soal cerita matematika pada 

materi bilangan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa semua siswa melakukan 

kesalahan pada tiap jenis kesalahan antara lain kesalahan membaca, kesalahan memahami 

masalah, kesalahan transformasi, kesalahan keterampilan proses, dan kesalahan penulisan 

jawaban. 

Adapun rincian hasil pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai 

berikut. 

A. Kesalahan–Kesalahan yang Dilakukan Siswa Berdasarkan Kesalahan Newman 

Berdasarkan hasil analisis jawaban siswa dalam mengerjakan tes yang 

diberikan, ditemukan beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa. Berikut 

disajikan hasil analisis kesalahan yang dilakukan siswa secara keseluruhan untuk 

semua butir  soal. 
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Tabel kesalahan seluruh siswa pada semua butir soal  

No Jenis Kesalahan Skor 
Skor 

maksimum 

Presentase  

kesalahan 

(%) 

Kategori 

1 Kesalahan membaca 160 270 59,25 Sedang 

2 
Kesalahan memahami 

masalah 
265 540 49,07 Rendah 

3 Kesalahan transformasi 156 270 57,78 Sedang 

4 
Kesalahan keterampilan 

proses 
242 540 44,81 Rendah 

5 
Kesalahan penulisan 

jawaban 
181 270 67,03 Tinggi 

 

Berdasarkan Tabel di atas, kesalahan yang paling banyak  dilakukan siswa 

adalah kesalahan pada tahap penulisan jawaban dengan presentase sebesar 67,03% 

dan presentase kesalahan tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Kesalahan yang 

paling banyak dilakukan siswa pada tahap ini yaitu pada deskriptor tidak menuliskan 

kesimpulan. 

1. Hasil Analisis Siswa Ditinjau Berdasarkan Peringkat Kemampuan Materi 

Prasyarat Siswa 

Untuk mengetahui siswa yang paling banyak melakukan kesalahan pada 

tiap jenis kesalahan berdasarkan tingkat kemampuan materi prasyarat siswa dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel kesalahan siswa berdasarkan peringkat kemampuan materi prasyarat 

No Jenis Kesalahan 
Skor Skor 

maksimum 

Presentase Kesalahan Berdasarkan 

Peringkat (%) 

Tinggi Sedang Rendah Tinggi Sedang Rendah 

1 Kesalahan membaca 34 56 70 90 37.78 62.22 77.78 

2 
Kesalahan memahami 

masalah 
63 60 142 180 35.00 33.33 78.89 

3 
Kesalahan 

transformasi 
46 45 65 90 51.11 50.00 72.22 

4 
Kesalahan 

keterampilan proses 
66 77 99 180 36.67 42.78 55.00 

5 
Kesalahan penulisan 

jawaban 
55 57 69 90 61.11 63.33 76.67 

 

Berdasarkan Tabel diperoleh bahwa siswa dengan kemampuan materi 

prasyarat tinggi maupun siswa dengan kemampuan materi prasyarat sedang 
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dominan melakukan kesalahan pada tahap penulisan jawaban dengan presentase 

masing-masing sebesar 61,11% dan 63,33%. 

2. Hasil Analisis pada Setiap Soal Ditinjau Berdasarkan Peringkat 

Kemampuan Materi Prasyarat Siswa 

Selain jenis-jenis kesalahan, peneliti juga akan memaparkan skor dan 

presentase kesalahan siswa pada tiap butir soal sebagai berikut. 

Tabel kesalahan siswa pada tiap butir soal 

No 

soal 
Jenis Kesalahan 

Skor 
Skor 

maksimum 

Persentase Kesalahan 

Berdasarkan Peringkat (%) 

Tinggi Sedang Rendah Tinggi Sedang Rendah 

1 

Kesalahan  membaca 20 29 30 30 66,67 96,67 100 

Kesalahan  memahami 

masalah 
32 19 54 60 53,33 31,67 90 

Kesalahan  transformasi 27 30 30 30 90 100 100 

Kesalahan  keterampilan 

proses  
41 47 49 60 68,33 78,33 81,67 

Kesalahan  penulisan 

jawaban 
25 29 30 30 83,33 96,67 100 

2 

Kesalahan  membaca 8 17 25 30 26,67 56,67 83,33 

Kesalahan  memahami 

masalah 
16 15 49 60 26,67 25 81,67 

Kesalahan  transformasi 15 12 28 30 50 40 93,33 

Kesalahan  keterampilan 

proses 
24 24 40 60 40 40 66,67 

Kesalahan  penulisan 

jawaban 
25 23 29 30 83,33 76,67 96,67 

3 

Kesalahan  membaca 6 10 15 30 20 33,33 50 

Kesalahan  memahami 

masalah 
15 26 39 60 25 43,33 65 

Kesalahan  transformasi 4 3 7 30 13,33 10 23,33 

Kesalahan  keterampilan 

proses 
1 6 10 60 1,67 10 16,67 

Kesalahan  penulisan 

jawaban 
5 6 10 30 16,67 20 33,33 

 

Pada soal nomor satu, jenis kesalahan yang paling banyak ditemukan adalah 

kesalahan transformasi. Siswa dengan kemampuan materi prasyarat sedang dan siswa 

dengan kemampuan materi prasyarat rendah memiliki presentase kesalahan 

transformasi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan tidak ada siswa yang mampu 
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menulis dan menentukan rumus atau model matematika yang digunakan untuk 

menyelesaikan soal nomor satu. 

B. Bentuk Kesalahan – Kesalahan yang Dilakukan Peserta Didik dalam 

Menyelesaikan Soal Cerita Matematika pada Materi Bilangan Berdasarkan 

Kesalahan Newman 

Adapun soal nomor 1 sebagai berikut. 

Pak Azirwan adalah seorang petani. Ia memiliki 6 hektar sawah tetapi sawah 

tersebut sudah tidak ditanami padi melainkan ditanami jahe, singkong, dan sayuran. 

Tanaman jahe memiliki luas  
 

 
 hektar, tanaman singkong memiliki luas 75% dari 

luas sawah yang dimiliki pak Azirwan dan sisanya ditanami sayuran. Tuliskan urutan 

luas sawah yang ditanami ketiga tanaman tersebut dari yang paling luas ! 

Hasil pekerjaan tertulis subyek S1untuk soal nomor 1 

 
          Gambar kesalahan membaca pada soal nomor 1 

 

S1 adalah salah satu subyek yang diwawancara. Pada tahap membaca ini 

ada kata kunci yang belum dipahami seperti pada gambar 3.1 di atas. 

                
Gambar kesalahan siswa S1 pada soal nomor 1 

 

Selanjutnya pada tahap memahami masalah ini S1 tidak menulis yang 

diketahui dengan lengkap serta salah dalam menuliskan yang diketahui. Pada tahap 

transformasi, S1 tidak menuliskan model matematika yang sesuai dengan soal, S1 

langsung menjawab tanpa menuliskan model matematikanya terlebih dahulu. Pada 

tahap keterampilan proses, tahapan penyelesaian yang dilakukan S1 sudah benar, 

namun pada langkah mencari luas tanah yang ditanami sayuran salah memasukkan 

angka, akibatnya proses perhitungan yang dilakukan S1 salah. Untuk tahap penulisan 

jawaban terlihat pada Gambar 3.2 S1 tidak lengkap menuliskan kesimpulan. 
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C. Hasil  wawancara dengan siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kediri  

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan siswa kelas VII SMP 

Negeri 2 Kediri, maka dapat  diperoleh : 

1) Kesalahan Membaca 

Siswa S1, S10, S23, S12, S13, S28 yang diwawancara melakukan 

kesalahan membaca. Ketika ditanya, apa saja kata kunci yang terdapat dalam soal, 

mereka menjawab tidak tahu. Tidak hanya itu, ketika siswa tersebut juga ditanya 

apakah siswa mengerti dengan kata “Tanaman singkong memiliki luas 75% dari 

luas sawah yang dimiliki Pak Azirwan” yang terdapat pada soal nomor 1, siswa 

menjawab tidak memahami kalimat tersebut. 

2) Kesalahan Memahami Soal 

Siswa S1, S10, S23, S12, S13, S28 yang diwawancara semua melakukan 

kesalahan memahami, seperti salah dalam menuliskan hal yang diketahui, tidak 

lengkap dalam menuliskan hal yang diketahui bahkan tidak menuliskan hal yang 

diketahui atau hal yang ditanyakan. Namun ketika siswa diwawancara mereka 

dapat menyebutkan hal yang diketahui dan ditanyakan dengan benar. Hal ini 

disebabkan karena siswa kurang teliti dalam menuliskan hal yang diketahui dan 

hal yang ditanyakan. 

3) Kesalahan Transformasi 

Siswa S1, S10, S23, S12, S13, S28 yang di wawancara yang melakukan 

kesalahan transformasi, seperti salah menuliskan rumus atau model matematika, 

tidak menuliskan rumus atau model matematika mereka mengatakan bahwa 

mereka lupa menuliskan rumus atau model matematik serta ada yang mengatakan 

tidak mengetahui rumus atau model matematika yang digunakan. 

4) Kesalahan Keterampilan Proses 

Siswa S28 dan S13 yang diwawancara yang melakukan kesalahan 

keterampilan proses, seperti salah dalam melakukan perhitungan, salah dalam 

prosedur/langkah-langkah penyelesaian atau siswa  yang tidak lengkap dalam 

menuliskan prosedur/langkah-langkah penyelesaian mengaku kebingungan cara 

menyelesaikan soal dikarenakan tidak dapat menentukan bahkan tidak mengetahui 

operasi atau prosedur matematika yang digunakan sehingga mereka tidak 

mengetahui prosedur selanjutnya. Selanjutnya untuk siswa S1, S10, S12 dan S23 

meskipun melakukan kesalahan pada tahap keterampilan proses mereka mengaku 

sudah benar dalam proses perhitungan dan prosedur menyelesaikan soal. 
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5) Kesalahan Penulisan Jawaban 

Setelah melakukan wawancara dengan S12, S13, S23, dan S28 diketahui 

bahwa S13, S23, S28 salah menuliskan kesimpulan dikarenakan pada tahap 

keterampilan proses mereka terlebih dahulu melakukan kesalahan, sehingga ketika 

menuliskan kesimpulan mengakibatkan kesimpulan yang ditulis juga salah. Selain 

salah menuliskan kesimpulan, S13, S23, dan S28 juga tidak menuliskan 

kesimpulan pada nomor soal yang berbeda, salah dalam menuliskan kesimpulan 

tidak hanya dilakukan oleh S13, S23  dan S28 saja, akan tetapi S10 juga 

melakukan kesalahan tersebut karena S10 menganggap bahwa hasil akhir dari 

perhitungan yang diperoleh sudah cukup menjadi penyelesaian pada soal. Dan 

untuk S1 mengatakan lupa untuk menuliskan kesimpulan dari soal. 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kesalahan yang paling banyak 

dilakukan siswa adalah kesalahan pada tahap penulisan jawaban. Presentase kesalahan 

penulisan jawaban secara keseluruhan adalah 67,03% dengan kategori presentasenya 

tinggi.  Kesalahan siswa pada tahap tersebut terjadi pada deskriptor siswa tidak 

menuliskan kesimpulan, kurang tepat menuliskan kesimpulan dan salah dalam 

menuliskan kesimpulan.  

Berdasarkan Tabel kesalahan seluruh siswa pada semua butir soal diperoleh 

bahwa siswa dengan kemampuan materi prasyarat tinggi maupun siswa dengan 

kemampuan materi prasyarat sedang dominan melakukan kesalahan pada tahap penulisan 

jawaban dengan presentase masing-masing sebesar 61,11% dan 63,33%. Dari jawaban 

siswa diketahui bahwa siswa melakukan kesalahan pada tahap penulisan jawaban 

dikarenakan siswa tidak mengetahui langkah-langkah penyelesaian sehingga tidak dapat 

melakukan proses perhitungan dan menuliskan kesimpulan. Dari hasil wawancara juga 

diketahui bahwa beberapa siswa menganggap menulis kesimpulan tidak terlalu penting 

dan hasil akhir dari perhitungan yang diperoleh sudah cukup menjadi penyelesaian dari 

soal. Kesalahan penulisan jawaban sejalan dengan hasil penelitian Suci (2015) yang 

mengatakan bahwa, paling banyak kesalahan yang dialami siswa terjadi pada tahap 

penulisan jawaban akhir. Hal ini berkaitan dengan transformasi dan ketrampilan proses. 

Apabila siswa tidak dapat mentransformasikan soal dan tidak tepat dalam proses 

pengerjaannya, maka pasti akan salah pada tahap penulisan jawaban akhir. 

Kesalahan pada tahap keterampilan proses yang dilakukan siswa presentasenya 

sebesar 44,81%dengan kategori rendah. Dari hasil jawaban siswa didketahui bahwa siswa 
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tidak dapat menentukan langkah-langkah perhitungan dan salah dalam proses perhitungan 

dikarenakan tidak mengetahui rumus atau model matematika yang sesuai dengan soal, 

sedangkan dari hasil wawancara siswa mengatakan tidak dapat menentukan operasi 

matematika yang digunakan sehingga mereka tidak mengetahi prosedur selanjutnya. 

Selain itu, presentase kesalahan yang termasuk dalam kategori rendah diperoleh 

siswa pada tahap kesalahan memahami masalah. Presentase kesalahan memahami 

masalah secara keseluruhan adalah 49,07%. Sebagian besar siswa masih melakukan 

kesalahan pada saat menuliskan hal yang diketahui. Ada beberapa siswa ketika diminta 

menyebutkan yang diketahui dan ditanyakan, mereka membaca ulang kembali soalnya. 

Padahal dilembar jawaban mereka tidak menuliskan apa yang diketahui dengan lengkap 

bahkan ada yang salah dalam manuliskannya. Hal ini dikarenakan siswa belum 

memahami maksud dari masalah atau soal yang dikerjakan dikarenakan pada saat 

membaca soal siswa tidak dapat memahami kalimat dengan tepat pada soal tersebut, 

namun pada saat ditanya kenapa siswa melakukan kesalahan siswa mengatakan kurang 

teliti dalam menuliskan hal yang diketahui dan ditanyakan. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rindyana (2013), dalam jurnalnya disebutkan bahwa, 

paling banyak kesulitan yang dialami siswa terjadi pada tahap pemahaman. Hal ini 

berkaitan dengan tahap membaca yang banyak dilakukan oleh siswa karena pada tahap 

membaca siswa tidak dapat memaknai kalimat yang mereka baca dengan benar sehingga 

tidak dapat menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal dengan benar. 

Perbedaan kesalahan pada tahap memahami masalah dengan tahap membaca yaitu pada 

tahap memahami masalah siswa tidak atau belum memahami rangkaian kata pada soal, 

sedangkan pada tahap membaca siswa tidak atau belum memahami kata kunci pada soal. 

Mengenai kesalahan membaca diperoleh informasi dari guru matematika kelas 

VII  bahwa siswa kurang mampu memahami dan memaknai kata dalam bahasa Indonesia. 

Hal inilah yang mempengaruhi siswa dalam memaknai kata pada saat diberikan soal yang 

berbentuk cerita. Selain itu saat proses pembelajaran siswa juga  jarang diberikan soal 

latihan dalam bentuk soal cerita atau tidak dibiasakan menyelesaikan soal berbentuk 

cerita. Akibatnya ketika ditanya kata kunci dalam soal siswa tidak mampu 

menentukannya bahkan beberapa siswa tidak dapat memaknai kata kunci yang terdapat 

dalam soal. 

Presentase kesalahan transformasi yang dilakukan siswa adalah 57,78% dengan 

kategori presentase sedang. Dari jawaban siswa diketahui bahwa banyak siswa yang tidak 

menulis model matematika atau rumus dalam menyelesaikan soal. Berdasarkan hasil 
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wawancara diperoleh beberapa alasan siswa melakukan kesalahan yaitu siswa mengaku 

lupa menuliskan rumus serta siswa tidak mengetahui rumus atau metode yang digunakan 

untuk menyelesaikan soal yang diujikan. 

Selanjutnya dari ke tiga soal yang diberikan tingkat kesulitannya berbeda-beda. 

Pada soal nomor satu, jenis kesalahan yang paling banyak ditemukan adalah kesalahan 

pada transformasi. Dalam penelitian ini, hampir semua siswa belum mampu 

mentransformasikan soal cerita yang terdapat dalam soal menjadi bentuk kalimat 

matematika yang benar. Siswa dengan kemampuan materi prasyarat sedang dan siswa 

dengan kemampuan materi prasyarat rendah memiliki presentase kesalahan transformasi 

sebesar 100%. Hal ini menunjukkan tidak ada siswa yang mampu menulis dan 

menentukan rumus atau model matematika yang digunakan untuk menyelesaikan soal 

nomor satu. 

Soal nomor satu merupakan soal yang dianggap paling rumit oleh siswa 

dibandingkan dengan soal nomor dua dan nomor tiga, karena untuk menemukan jawaban 

atau hasil dari soal nomor satu proses yang harus ditempuh lebih banyak dari pada proses 

yang ditempuh untuk soal nomor dua dan soal nomor tiga. Hasilnya kesalahan yang 

dilakukan siswa pada soal nomor satu presentasenya lebih banyak. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan kajian teori yang didukung oleh hasil penelitian dan mengacu 

pada tujuan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Siswa secara 

keseluruhan dominan melakukan kesalahan pada tahap penulisan jawaban dengan 

presentase sebesar 67,03% yang termasuk dalam kategori tinggi dan kesalahan yang 

paling sedikit dilakukan siswa secara keseluruhan yaitu pada tahap keterampilan 

proses dengan presentase sebesar 44,81% yang termasuk dalam kategori rendah. 

Tingkat kesulitan soal juga dapat mempengaruhi kesalahan yang dilakukan siswa. Hal 

ini terlihat pada presentase kesalahan siswa pada setiap butir soal. 

B. Saran  

Dari hasil penelitian terkait kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika materi bilangan pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kediri tahun 

pelajaran 2017/2018, saran yang ingin disampaikan peneliti yaitu diperlukan 

penelitian lanjutan untuk mengkonfirmasi, membantah atau memperluas temuan ini 

khususnya tentang kesalahan yang  dilakukan siswa pada setiap jenis, faktor-faktor 
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penyebab terjadinya kesalahan, dan hubungan antar kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan siswa.  
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