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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan penyelesaian masalah yang 

dilakukan oleh siswa pada materi fungsi  yang ditinjau dari langkah-langkah Polya. Selain 

itu, pada penelitian ini dikaji hubungan antar jenis-jenis kesalahan tersebut dan dengan 

kesalahan keseluruhan. Sampel yang digunakan sebanyak 30 siswa dengan teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah proportionate stratified random sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan memahami masalah yang  paling banyak 

dilakukan oleh yaitu siswa salah menuliskan hal yang diketahui dan siswa tidak 

menuliskan hal yang ditanyakan termasuk kategori kesalahan sangat rendah; 

kesalahan menyusun rencana yaitu siswa menuliskan rencana penyelesaian 

dengan tepat, tetapi tidak lengkap dengan kategori kesalahan rendah; kesalahan 

melaksanakan rencana yaitu siswa salah sebagian menuliskan langkah-langkah 

atau prosedur penyelesaian dan siswa melakukan kesalahan perhitungan pada 

setiap langkah-langkah atau prosedur penyelesaian termasuk dalam kategori 

kesalahan rendah; dan kesalahan memeriksa kembali yaitu siswa tidak memeriksa 

kembali penyelesaian yang diperoleh dengan kategori kesalahan tinggi. Hubungan 

jenis-jenis kesalahan(Xi) terhadap kesalahan keseluruhan (Y) adalah cukup untuk  

kesalahan memahami masalah (    ) dengan koefisien korelasi 0,66, hubungan kuat 

untuk kesalahan menyusun rencana (    ) dengan koefisien korelasi 0,81, kesalahan 

melaksanakan rencana (      dengan nilai korelasi 0,88 dan untuk kesalahan memeriksa 

kembali (      dengan nilai korelasi 0,84.  Adapun hasil penelitian untuk hubungan antar 

jenis-jenis kesalahan yaitu kesalahan memahami masalah dengan kesalahan menyusun 

rencana (       dengan nilai korelasi 0,56 dan kesalahan menyusun rencana dengan 

kesalahan melaksanakan rencana(       dengan nilai korelasi 0,63 memiliki hubungan 

yang cukup, kesalahan melaksanakan rencana dan kesalahan memeriksa kembali         

dengan nilai korelasi 0,73 memiliki hubungan yang kuat.  

Kata Kunci : Analisis  Kesalahan, penyelesaian masalah, Polya, fungsi 
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ABSTRACT 

This study aims to describe the problem solving error carried out by students on the 

function material in terms of Polya's steps. In addition, in this study the relationship 

between the types of errors and the overall errors were examined. The sample used as 

many as 30 students with the sampling technique used was proportionate stratified 

random sampling. The results showed that the most common error in understanding the 

problem was that the students wrote down the things that were known and the students 

did not write down the things that were asked included in the very low category; the 

mistake of making a plan is that students write the plan of completion correctly, 

but not complete in the low category; the mistake of implementing the plan is that 

the student is partially writing down the steps or procedure of completion and the 

student makes a calculation error in each step or procedure of completion in the 

low category; and the error of checking again is that students do not re-examine 

the settlement obtained including in the high category. Relationship between types 

of errors (Xi) against overall mistakes (Y) is enough to misunderstand the problem 

(    ) with a correlation coefficient of 0.66, a strong relationship to the error of planning 

(    ) with a correlation coefficient of 0.81, a mistake in carrying out the plan (      with 

a correlation value of 0.88 and rechecking error (      with correlation value of 0,84.  

The results of the study for the relationship between types of errors, namely the error of 

understanding the problem with the mistake of making a plan (       with correlation 

value of 0,56 and the mistake of planning  with a mistake in carrying out the plan 

(       with a correlation value of 0.63 has a sufficient relationship, errors in carrying out 

the plan and rechecking error         with a correlation value of 0.73 has a strong 

relationship. 

Key Word: Error Analysis, Problem Solving, Polya, Function
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I. PENDAHULUAN 

Secara nasional, rata-rata nilai Ujian Nasional matematika siswa tingkat 

SMP selama 2 tahun terakhir cukup rendah. Laporan hasil ujian nasional oleh 

badan penelitian dan pengembangan kementerian pendidikan dan kebudayaan, 

menunjukkan bahwa  rata-rata nilai ujian nasional siswa SMP/sederajat adalah 50,24 

pada tahun 2015/2016 dan 50,31 pada tahun 2016/2017. Hal serupa juga terjadi 

di SMPN 2 Buer. Rata-rata nilai ujian nasional siswa pada mata pelajaran 

matematika tergolong rendah yaitu 30,68 pada tahun pelajaran 2016/2017.  

Prestasi belajar matematika siswa yang rendah juga ditunjukkan oleh 

ketuntasan klasikal ulangan akhir semester ganjil yang masih dibawah 85% yang 

terjadi pada semua tingkatan kelas. Ketuntasan klasikal terendah terjadi pada 

kelas VIII  yaitu pada tahun 2015/2016 sebesar 31%,  tahun 2016/2017 sebesar 

35%, dan tahun 2017/2018 sebesar 36%. Sehingga penelitan dilakukan di kelas 

VIII. Salah satu Materi yang diajarkan dikelas VIII adalah materi fungsi. Fungsi 

merupakan materi dengan ketuntasan klasikal terendah dibandingkan dengan 

materi lain yaitu 35% yang terjadi pada tahun 2016/2017. Ini berarti kurang dari 

setengah jumlah siswa yang diujikan mendapatkan nilai di atas KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimum) yaitu 75. Ketuntasan klasikal yang rendah pada materi 

fungsi juga terjadi pada tahun pelajaran 2017/2018 dengan ketuntasan klasikal 

sebesar 48%.  

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah satu guru mata pelajaran 

matematika, siswa banyak melakukan kesalahan dalam menjawab soal-soal 

fungsi. Kesalahan-kesalahan tersebut antara lain (1) kesalahan dalam 
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menyatakan fungsi dalam bentuk tabel dan grafik fungsi (2) kasalahan dalam 

menentukan bentuk dari suatu fungsi dengan tepat sesuai dengan langkah-

langkah yang benar. Kesalahan yang dilakukan siswa tersebut dapat terjadi pada 

hasil maupun pada proses penyelesaian soal termasuk pada perhitungannya. 

Kesalahan-kesalahan tersebut banyak dilakukan oleh siswa sehingga siswa 

kurang tepat dalam menyelesaikan soal matematika yang diberikan oleh guru 

sehingga dapat diduga bahwa kesalahan-kesalahan siswa tersebut dapat 

menyebabkan prestasi belajar siswa pada materi fungsi rendah. 

 Adanya jenis-jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika 

harus segera diketahui agar guru dapat meminimalisir kesalahan yang dilakukan 

oleh siswa. Untuk mengetahui jenis-jenis kesalahan tersebut, maka kegiatan 

analisis kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal fungsi pada setiap tahap pada 

langkah penyelesaian  masalah perlu dilakukan. Kesalahan yang dilakukan oleh 

siswa dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengajaran dalam usaha 

meningkatkan kegiatan belajar dan mengajar. Adanya peningkatan kegiatan 

belajar dan mengajar diharapkan dapat memperbaiki hasil belajar atau prestasi 

belajar siswa. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan 

kesalahan-kesalahan,  mengetahui hubungan jenis-jenis kesalahan terhadap 

kesalahan keseluruhan dan antar kesalahan 

 

II. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif. Menurut Nazir 

(2011:54) “penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha 

mendeskripsikan status sekelompok manusia, suatau gejala, peristiwa ataupun 
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kejadian yang terjadi pada saat sekarang”. Penelitian dilakukan di SMPN 2 Buer 

dengan subjek sebanyak 30 siswa yang diambil dengan menggunakan teknik 

proportionat startisfied random sampling. instrument yang digunakan pada 

penelitian ini adalah tes tulis sebanyak 3 soal uraian. Validitas yang digunakan 

pada penelitian ini adalah validitas isi dengan meminta pertimbangan para ahli. 

Untuk menentukan besar tingkat kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan masalah pada materi fungsi dilakukan dengan cara menghitung 

persentase kesalahan pada setiap langkah penyelesaian masalah yang 

disesuaikan dengan kriteria-kriteria kesalahan polya yang terdiri dari kesalahan 

memahami masalah, kesalahan menyusun rencana, kesalahan melaksanakan 

rencana, dan kesalahan memeriksa kembali. Untuk menghitung persentase 

kesalahan digunakan  rumus sebagai berikut : 

   
  

  
      

 

Keterangan: 

                          semua siswa pada jenis j 

j = kesalahan memahami masalah, kesalahan menyususn rencana,  

kesalahan melaksanakan rencana,  kesalahan memeriksa kembali 

                                              pada jenis j untuk 

semua soal 

                                         semua siswa pada jenis j 

untuk semua soal 
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Adapun kategori persentase kesalahan yang diklasifikasikan ke dalam 5 

kategori dengan mengadopsi pedoman penilaian menurut Arikunto (2016:281).  

dapat dilihat  pada Tabel 3.3 berikut. 

Tabel 3.1 Tingkat presentase kesalahan 

No Interval (%) Kategori 

1        Sangat tinggi 

2       Tinggi 

3       Sedang 

4       Rendah 

5      Sangat rendah 

 

Sedangkan untuk mengetahui hubungan setiap kesalahan terhadap 

kesalahan keseluruhan dan hubungan antar jenis kesalahan digunakan analisis 

korelasi atau uji Sperman Rank. Menurut Sugiyono (2013:106), Korelasi 

Sperman Rank adalah suatu uji yang digunakan untuk mencari hubungan atau 

untuk menguji signifikansi  hipotesis asosiatif bila masing-masing varibel yang 

dihubungkan berbentuk ordinal. Rumus peritungan nilai koefisien korelasi 

Sperman Rank sebagai berikut : 

   
 ∑  

    
 

                                           

 d = Selisih Rank antara    dan Y 

   n = jumlah sampel 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa 

sebagian besar siswa kelas VIII SMPN 2 Buer tahun pelajaran 2017/2018 dalam 
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Diagram 3.1 Persentase tiap jenis kesalahan 
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Jenis Kesalahan 

menyelesaikan masalah yang terkait dengan fungsi melakukan kesalahan pada 

semua jenis kesalahan berdasarkan klasifikasi langkah-langkah penyelesaian 

masalah Polya (1983) meliputi: (1) memahami masalah (Understanding the 

problem), (2) menyusun rencana (Devising a Plan), (3) melaksanakan recana 

(Carrying out the plan), dan (4) memeriksa kembali (Looking back).  Persentase 

kesalahan dari jenis-jenis kesalahan tersebut sebagai berikut. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Keterangan: X1: Kesalahan memahami masalah 

X2: Kesalahan menyusun rencana 

X3: Kesalahan melaksanakan rencana 

X4: Kesalahan memeriksa kembali  

 

Diagram diatas menunjukkan Kesalahan siswa pada tahap memahami 

masalah memiliki persentase kesalahan sebesar 21,5% yang termasuk dalam 

kategori rendah, kesalahan menyusun rencana memiliki persentase kesalahan 

sebesar 47% dengan kategori tingkat kesalahan rendah, kesalahan melaksanakan 
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rencana juga berada pada kategori rendah dengan persentase kesalahan sebesar 

48%, dan kesalahan memeriksa kembali yang diperoleh berdasarkan skor 

kesalahan yang dilakukan siswa sebesar 78%  dengan kategori tingkat kesalahan 

tinggi.  

Kesalahan memahami masalah terjadi jika siswa tidak tepat menuliskan 

hal yang diketahui dan hal yang ditanyakan. Kesalahan dalam menuliskan hal 

yang diketahui paling banyak terjadi pada kasus siswa salah sebagian 

menuliskan hal yang diketahui. Menurut Hidayah (2016:189), kesalahan ini 

terjadi karena siswa kurang cermat dan teliti dalam membaca soal yang 

diberikan sehingga siswa kurang tepat dalam menuliskan hal yang diketahui 

pada soal. Sedangkan untuk kesalahan menuliskan hal yang ditanyakan, paling 

banyak terjadi pada kasus siswa tidak menuliskan hal yang ditanyakan. 

selanjutnya pada kasus siswa tidak lengkap menuliskan hal yang ditanyakan. 

Wardoyo (2013:210) mengungkapkan bahwa siswa melakukan kesalahan 

memahami masalah dikarenakan siswa sudah terbiasa menuliskan  hal yang 

diketahui dan hal yang ditanyakan secara tidak lengkap untuk menyingkat 

waktu.  

Selanjutnya kesalahan menyusun rencana paling banyak terjadi pada kasus 

siswa hanya menuliskan sebagian rencana penyelesaian. Meskipun demikian, 

sebagian besar siswa tetap mampu menuliskan metode atau rumus penyelesaian 

dengan tepat pada langkah penyelesaian berikutnya, yaitu langkah melaksanakan 

rencana. Pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Hidayah (2013:8), 

kesalahan menyusun rencana terjadi karena siswa tidak terbiasa dalam 
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menuliskan metode dan langkah-langkah yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan masalah.  

Kesalahan melaksanakan rencana terjadi jika siswa tidak menuliskan 

langkah-langkah penyelesaian masalah dan melakukan proses perhitungan 

dengan tepat, paling banyak terjadi pada kasus kesalahan siswa salah sebagian 

menuliskan langkah-langkah atau prosedur penyelesaian sesuai dengan hal yang 

direncanakan dan salah dalam melakukan perhitungan pada setiap langkah-

langkah atau prosedur penyelesaian. Kesalahan ini terjadi dikarenakan siswa 

salah dalam memasukkan (mensubsitusikan) data pada variabel, salah 

menuliskan rumus fungsi, kurangnya keterampilan siswa dalam melakukan 

perhitungan (komputasi), tergesa-gesa. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Clements (1980:2) yang mengungkapkan bahwa kesalahan siswa bisa terjadi 

karena lemahnya keterampilan proses perhitungan.  

Tahap terakhir penyelesaian masalah adalah memeriksa kembali. 

Kesalahan memeriksa kembali paling banyak dilakukan siswa terjadi pada kasus 

siswa tidak memeriksa kembali penyelesaian yang diperoleh. Penelitian relevan 

yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Hidayah (2016:188) mengungkapkan 

bahwa kesalahan  memeriksa kembali terjadi dikarenakan siswa tidak terbiasa 

dalam memeriksa solusi yang telah diperoleh. Selain itu, Wardoyo (2013:212) 

pada penelitian yang pernah dilakukannya mengungkapkan bahwa kesalahan 

memeriksa kembali terjadi karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh siswa. 

Hal ini mengakibatkan siswa terburu-buru dalam memeriksa kembali sehingga 

keliru pada langkah-langkah penyelesaian maupun perhitungannya. Meskipun 
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jawaban siswa sesuai dengan hal yang ditanyakan, kesalahan memeriksa 

kembali pada langkah dan perhitungan pada tahap melaksanakan rencana 

membuat jawaban yang diperoleh siswa tidak tepat.  

Untuk meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh siswa, maka 

dilakukan analisis data untuk mengetahui hubungan jenis-jenis kesalahan 

keseluruhan maupun antara jenis kesalahan dengan hasil sebagai berikut.  

 
Tabel 3. 1 Hubungan jenis-jenis kesalahan terhadap kesalahan  

keseluruhan yang dilakukan siswa 

 

 

 

 

 

Hasil penelitian menunjukkan Untuk hubungan jenis-jenis kesalahan 

dengan kesalahan keseluruhan, koefisien korelasi paling besar terjadi pada jenis 

kesalahan melaksanakan rencana dengan nilai r = 0,88 dengan tingkat hubungan 

sangat kuat. Berarti, semakin banyak kesalahan melaksanakan rencana yang 

dilakukan, maka semakin banyak kesalahan yang dilakukan siswa pada semua 

soal atau kesalahan keseluruhan. Sedangkan untuk hubungan antara jenis 

kesalahan sebagai berikut. 

 
Tabel 3. 2 Hubungan antar jenis kesalahan penyelesaian masalah  

 

 

  

 

No Hubungan 

Koefisien 

Korelasi sperman 

(r) 

Tingkat Hubungan 

1     0,66 Cukup 

2       0,81 
Kuat 

3       0,88 Kuat 

4       0,84 
Kuat 

No Hubungan 

Koefisien 

Korelasi sperman 

(r) 

Tingkat Hubungan 

1      0,56 Cukup 

2      0,63 Cukup 

3      0,73 Kuat 
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koefisien korelasi paling besar terdapat pada jenis kesalahan melaksanakan 

rencana dengan kesalahan memeriksa kembali dengan nilai r = 0,73, memiliki 

tingkat hubungan yang kuat. Dengan kata lain, Kesalahan yang terjadi pada 

pelaksanaan rencana juga terjadi pada kesalahan memeriksa kembali. 

 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan  hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Kesalahan-kesalahan penyelesaian  masalah pada materi fungsi yang 

dilakukan siswa kelas VIII SMPN 2 Buer tahun pelajaran 2017/2018 meliputi 

kesalahan memahami masalah dengan persentase 21,5% termasuk kategori 

sangat rendah; kesalahan menyusun rencana dengan persentase sebesar 47% 

termasuk kategori rendah; kesalahan melaksanakan rencana dengan 

persentase 48% kategori rendah; dan kesalahan memeriksa kembali dengan 

persentase 78% kategori tinggi. 

2. Hubungan kesalahan-kesalahan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh 

siswa kelas VIII SMPN 2 Buer terhadap kesalahan keseluruhan antara lain 

hubungan yang cukup untuk kesalahan  memahami masalah dengan koefisien 

korelasi sebesar 0,66; kuat untuk kesalahan menyusun rencana, kesalahan 

melaksanakan rencana, dan kesalahan memeriksa kembali dengan koefisien 

korelasi berturut-turut sebesar 0,81; 0,88; dan 0,84.  

3. Kesalahan-kesalahan pada setiap jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa 

kelas VIII SMPN 2 Buer memiliki hubungan antar setiap jenis kesalahan. 

Kesalahan memahami masalah dan kesalahan menyusun rencana memiliki 
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hubungan yang cukup dengan koefisien korelasi  0,56; kesalahan menyusun 

rencana dan kesalahan melaksanakan rencana memiliki hubungan yang cukup 

dengan koefisien korelasi sebesar 0,63; dan kesalahan melaksanakan rencana 

dan kesalahan memeriksa kembali memiliki hubungan yang kuat dengan 

koefisien korelasi sebesar 0,73.  
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