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ABSTRAK
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Materi Sistem persamaan Linear Tiga
Variabel (SPLTV) menjadi fokus dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi tipe kesalahan siswa dalam menyelesaikan masalah konseptual pada materi SPLTV
yang ditinjau berdasarkan analisis kesalahan Watson dan pemberian Scaffolding berdasarkan
tingkatan menurut Anghileri.Subyek dalam penelitian ini adalah  siswa kelas X jurusan Tehnik
Gambar Bangunan SMK Negeri 2 Salatiga,yang di pilih berdasar nilai ulangan harian materi SPLTV
dan diambil 3 subyek yang masing-masing 1 subyek berkemampuan matematika tinggi, 1 subyek
berkemampuan sedang, dan 1 subyek berkemampuan rendah. Data kesalahan subjek diperoleh dari
hasil jawaban tes, setelah itu dianalisis dan dikategorikan berdasarkan tipe-tipe kesalahannya,
kemudian tiap kesalahan akan diberikan scaffolding. Kesalahan yang paling banyak terjadi adalah
omitted conclution dan skill hierarchy problem dimana keduanya berada pada persentase 27%.
Kesalahan yang dilakukan subjek meliputi kesalahan dalam menghitung determinan dengan rumus
sarus, kesalahan dalam memberikan kesimpulan, dan kesalahan dalam meyebutkan nama langkah.
Pemberian scaffolding tingkat 2 berdasarkan Anghileri, yaitu explaining, reviewing, and restructuring
pada semua tipe kesalahan yang dilakukan subjek penelitian menunjukkan hasil yang memuaskan, hal
ini ditunjukkan dengan tidak terjadinya pengulangan kesalahan yang dilakukan subjek saat diberikan
soal tes dengan materi yang sama setelah pemberian scaffolding.

Kata kunci: analisis kesalahan, watson, scaffolding, spltv

PENDAHULUAN

Pelajaran matematika diajarkan kepada siswa agar siswa dapat berpikir secara logis dan

kritis dalam menyelesaikan persoalan matematika yang dihadapinya, namun tidak semua soal

dalam matematika dapat diselesaikan siswa dengan benar dan tepat karena siswa juga sering

kali menghadapi kesulitan yang pada akhirnya menyebabkan mereka melakukan kesalahan

dalam proses menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh guru. Menurut Yusi (2013: 9)

Kesalahan dapat digunakan guru sebagai alat bantu melihat sejauh mana pemahaman siswa

dalam proses belajar yang telah berlangsung, sehingga akan diketahui kesulitan-kesulitan

siswa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bidang studi matematika kelas X SMK

Negeri 2 Salatiga , sebagian siswa masih mengalami kesulitan dalam pemahaman konsep



serta pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari khususnya pada materi Sistem

Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV). Hal ini terbukti ketika guru meminta siswa untuk

menyelesaikan soal-soal materi SPLTV yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, maka

langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan siswa sering kurang tepat. Dari hal tersebut

diperlukan adanya tindak lanjut terhadap hasil siswa.

Menurut Sahriah (2012: 5) penyebab kesalahan yang sering dilakukan siswa dalam

menyelesaikan soal-soal matematika dapat dilihat dari beberapa hal antara lain kurangnya

pemahaman atas materi prasyarat maupun materi pokok yang dipelajari, kurangnya

penguasaan bahasa matematika, keliru menafsirkan atau menerapkan rumus, salah

perhitungan, kurang teliti, lupa konsep, maka dapat disimpulkan bahwa kesalahan yang

dilakukan siswa adalah kesalahan yang bersifat sistematis. Upaya untuk mengidentifikasi

kesalahan siswa dalam penyelesaian masalah konseptual materi SPLTV salah satunya

menggunakan analisis kesalahan agarmendapatkan gambaran yang jelas danrinci mengenai

kelemahan-kelemahan siswa dalam menyelesaikan soal materi SPLTV. Analisis kesalahan

yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah analisis kesalahan menurut Watson dalam

Yosica (2010:7), yaitu mengkategorikan kesalahan-kesalahan siswa menjadi 8 tipe

kesalahan. Kesalahan siswa yang teridentifikasi oleh guru tersebut dapat digunakan sebagai

acuan untuk memberikan bantuan pada siswa.

Pemberian bantuan dalam matematika sering disebut dengan scaffolding.Pendekatan

scaffolding perlu digunakan sebagai upaya peningkatan proses belajar mengajar, sehingga

siswa memiliki kemampuan dalam memahami konsep materi. Anghileri (2006: 39)

menguraikan 3 tingkatan dalam penerapan teknik scaffolding untuk membantu siswa dalam

memecahkan kesulitan dalam belajar. Tingkatan yang diberikan tergantung pada masing-

masing individu (Iswara, 2012: 9).

Adapun penelitian yang relevan terkait analisis kesalahan siswa dan pemberian

scaffolding, penelitian yang dilakukan Iswara  ( 2012: 11) ditemukan bahwa kesalahan yang

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal operasi bentuk aljabar berupa kesalahan

konseptual dan kesalahan prosedural.Sementara itu penelitian yang dilakukan Handayani

(2014), ditemukan bahwa kesalahan yang paling banyak muncul adalah comprehension error

menurut kriteria Newman dan pemberian scaffoldingyang diberikan menggunakan tingkat 2

berdasarkan Anghileri (2006: 39),yaitu explaining, reviewing, and restructuring.

Analisis Kesalahan

Menurut Wicaksono (2013;9) menyatakan bahwa kesalahan didefinisikan sebagai

penyimpangan terhadap hal yang benar dan sifatnya sistematis, konsisten maupun insidental



pada bagian tertentu.Kesalahan dalam proses pembelajaran matematika sering terjadi ketika

siswa menyelesaikan soal matematika tertentu. Penyebab kesalahan-kesalahan siswa dalam

mengerjakan soal matematika dikarenakan siswa tidak menguasai bahasa, contohnya siswa

tidak paham dengan pertanyaan dalam soal matematika, siswa tidak memahami arti kata,

siswa tidak menguasai konsep dan kurang menguasai teknik berhitung menurut Wicaksono

(2013;13). Berdasarkan penyataan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis kesalahan

merupakan penyelidikan terhadap bentuk penyimpangan yang dilakukan siswa dalam

menyelesaikan soal matematika dengan tujuan mengetahui penyebab terjadinya kesalahan.

Analisis Kesalahan Watson

Kesalahan menurut klasifikasi Watson dalam penelitian Yosica (2010) yaitu: 1)

Data Tidak Tepat (Inappropriate Data). dimana siswa berusaha mengoperasikan pada level

yang tepat, tetapi memlih sebuah informasi atau data tidak tepat; 2) Prosedur Tidak Tepat

(Inappropriate Procedure) yang berarti siswa berusaha mengoprasikan pada level yang tepat,

tetapi dia menggunakan prosedure atau cara yang tidak tepat (menggunakan prinsip/rumus

dengan cara tidak tepat); 3) Data Hilang (Omitted Data) yang berarti siswa kehilangan satu

data atau lebih; 4) Kesimpulan Hilang (Omitted Conclution) yaitu siswa menunjukkan alasan

pada level yang tepat kemudian gagal menyimpulkan; 5) Konflik Level Respon(Respons

Level Conflict) adalah siswa menunjukan suatu pada level tertentu dan kemudian

menurunkan ke oprasi yang lebih rendah untuk kesimpulan; 6) Manipulasi Tidak Langsung

(Undered Manipulation) yaitu siswa merespon dengan benar tetapi alasan/cara yang

digunakan tidak logis atau acak; 7) Masalah Hierarki Keterampilan (Skill Hierarchy

Problem) dimana siswa tidak dapat menyelesaikan permasalahan karena kurang/tidak

nampaknya kemampuan ketrampilan; dan 8) Selain Tujuh Kesalahan di atas.

Scaffolding

Menurut Vygotsky (Santrock, 2007: 265), scaffolding merupakan perubahan

bimbingan selama sesi pembelajaran, dimana orang yang lebih terampil mengubah

bimbingan sesuai tingkat kemampuan siswa. Adapun pemberian scaffolding untuk membantu

siswa dalam memecahkan kesulitan dalam belajar menurut Anghileri (2006: 39) terdapat tiga

tingkatan scaffolding, sebagai serangkaian strategi pembelajaran yang efektif yang mungkin

atau tidak mungkin terlihat di kelas, yaitu: (a) Tingkat 1, environmental provisions, yaitu

penataan lingkungan belajar yang memungkinkan pembelajaran berlangsung tanpa intervensi

langsung dari guru. Tingkatan pada tahap ini dimaksudkan dengan penataan lingkungan

belajar seperti membentuk kelompok belajar, memberikan tugas terstruktur, dan



menyediakan alat bantu belajar pada siswa untuk membangun pemahaman dari masalah yang

diberikan; (b) Tingkat 2, explaining, reviewing and restructuring, yaitu memberikan

penjelasan, peninjauan kembali, dan penguatan pemahaman pada siswa. Tingkatan ini

dimaksudkan meminta siswa menemukan kesalahan yang dilakukan, meminta siswa

memperbaiki pekerjaannya, memberikan bantuan belajar pada siswa dengan memfokuskan

aspek yang masih kurang dikuasai siswa, dan meminta siswa menyusun kembali jawaban

yang tepat untuk memperbaiki masalah; (c) Tingkat 3, developing conceptual thinking, yaitu

mengembangkan konsep berpikir. Tingkatan ini dimaksudkan dengan interaksi guru

diarahkan untuk mengembangkan konsep yang sebelumnya sudah dikuasai siswa dengan cara

meminta siswa menemukan alternatif jawaban lain untuk menyelesaikan masalah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif

kualitatif diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong

2011:101). Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan data ini dideskripsikan untuk

menghasilkan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai kesalahan siswa kelas x smk

berdasarkan kriteria watson (Yosica, 2010) disertai pemberian scaffolding.

Subjek penelitian ini adalah 3 siswa kelas X Tehnik Gambar Bangunan (TGB) SMK

Negeri 2 Salatiga, yang diambil menggunakan teknik purposive sampling dari 34 siswa di

kelas tersebut untuk disesuaikan dengan tujuan penelitian. Pertimbangan pengambilan subjek

dalam penelitian ini berdasarkan hasil tes ulangan harian materi SPLTV yang kemudian

digolongkan menjadi 5 kategori yaitu tinggi, agak tinggi, sedang, agak rendah, dan rendah

yang masing-masing memiliki persentase 20%. Kemudian diambil masing-masing 1 subyek

dari kelompok tinggi, sedang dan rendah berdasar saran dari wali kelas X TGB.

Teknik pengambilan data penelitian ini menggunakan instrumen berupa soal tes

uraian. Penelitian ini menggunakan soal tes uraian sebanyak 2 soal penyelesaian masalah

konseptual materi SPLTV. Adapun kisi-kisi butir soal dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel.1 kisi-kisi instrumen soal

No Indikator soal Fokus soal Jumlah

1
Menyelesaikan masalah kontekstual sistem persamaan
linear tiga variabel dengan metode eliminasi

Mencari total nilai
variabel (x,y,z)

1

2
Menyelesaikan masalah kontekstual sistem persamaan
linear tiga variabel dengan metode subtitusi.

Mencari total nilai
variabel (x,y,z)

1



Selain itu, dalam penelitian ini pengambilan data juga dilakukan dengan observasi dan

wawancara tidak terstruktur. Observasi dilakukan selama subjek mengerjakan soal tes, serta

ketikapemberian scaffolding saat wawancara. Data hasil wawancara didokumentasikan

menggunakan alat perakam suara serta video untuk mendukung keaslian data yang telah

diperoleh.

Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu (1) reduksi data;

(2) penyajian data; (3) verifikasi data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2012: 329).

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan untuk mengoreksi dan menganalisis hasil tes,

menyimpulkan tipe-tipe kesalahan menurut analisis Watson dan merancang scaffolding

menurut tingkatan Aghileri berdasarkan kesalahan yang dilakukan subjek. Penyajian data

dalam penelitian ini, berupa bentuk-bentuk kesalahan yang dilakukan siswa berdasarkan tipe

kesalahan dan tingkatan scaffolding yang diberikan pada masing-masing subjek penelitian.

Verifikasi data dan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi

sumber data. Sumber data didapatkan dari hasil analisis pekerjaan subjek dan wawancara

dengan pemberian scaffolding.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian berupa deskripsi kesalahan serta penerapan scaffolding materi

SPLTV pada siswa kelas X SMK N 2 Salatiga. Hasil identifikasi tipe kesalahan setiap soal

yang dikerjakan oleh 3 subjek penelitian pada materi SPLTV.Hasil identifikasi tipe kesalahan

yang dilakukan subjek penelitian seperti disajikan Tabel 2, dapat dilihat bahwa dari 8 tipe

kesalahan menurut Analisis Kesalahan Watson,terdapat 6 tipe kesalahan yang dilakukan

subjek penelitian saat menyelesaikan soal materi SPLTV, kesalahan-kesalahan tersebut

disajikan pada Tabel 2 dan 3.

Tabel 2. Tipe Kesalahan Subjek pada Setiap Soal

No soal
Subyek

Tinggi (ST) Sedang (SS) Rendah (SR)
1 a RLC , AO AO , OC , SHP AO , OC , SHP
1 b IP , OC , SHP IP , OC, UM, SHP

Tabel 3. Analisis Tipe Kesalahan Jawaban Subjek

No Soal
Banyak Subjek yang Melakukan Kesalahan

(ID) (IP) (OD) (OC) (RLC) (UM) (SHP) (AO) ∑ kesalahan
1a - - - 2 1 2 3 8
1b - 2 - 2 1 2 7
Jml 0 2 0 4 1 1 4 3 15
% 0% 13% 0% 27% 7% 7% 27% 20% 100%



Keterangan :
ID : Innapropriate Data RLC : Respons Level Conflict
IP : Innapropriate Procedure UM : Undered Manipulation
OD : Ommited Data SHP : Skill Hierarchy Problem
OC : Ommited Conclution AO : Above Other

Berdasarkan Tabel 3, kesalahan yang dilakukan oleh subjek penelitian terjadi pada

prosedur tidak tepat (innapropriate procedure) 13%, kesimpulan hilang (omitted conclution)

27%, konflik level respon (respon level conflict) 7%, manipulasi tidak langsung (undered

manipulation) 7%, masalah hirarki ketrampilan (skill hierarchy problem) 27%, dan yang

terakhir selain ketujuh jenis kesalahan (above other) 20%. Hal ini menunjukkan bahwa

subjek masih kurang terampil dalam proses penyelesaian soal, khususnya dalam penyelesaian

soal SPLTV menggunakan metode determinan matriks. Kesalahan yang dilakukan subjek

meliputi kekeliruan membedakan antara metode eliminasi dan subtitusi, kesalahan konsep

menghitung determinan matriks dalam artian subyek belum bisa menentukan diagonal utama

pada matriks, serta bingung menetukan kesimpulan pada soal.

Prosedur Tidak Tepat (Innapropriate Procedure)

Prosedur tidak tepat dalam menyelesaikan soal merupakan kesalahan yang terjadi

karena subjek melakukan langkah yang tidak tepat atau menggunakan rumus yang tidak

sehingga subjek seringkali tidak dapat menemukan jawaban dengan tepat sesuai dengan

maksud soal. Jenis kesalahan prosedur tidak tepat dalam penyelesaian soal SPLTV, dilakukan

subjek pada soal nomor 1b. Kesalahan ini dilakukan oleh subjek berkemampuan sedang (SS)

dan rendah (SR) pada penyelesaian SPLTV menggunakan metode determinan matriks.

Kesalahan pada prosedur tidak tepat yang dilakukan subyek SS dan SR ditampilkan pada

Tabel 4.

Tabel 4. Analisis Kesalahan Prosedur Tidak Tepat (Innapropriate Procedure)

Subyek SR



Subyek SS

Subjek melakukan kesalahan konsep dalam menghitung determinan matriks menggunakan
aturan sarus pada soal. Dimana dalam soal ini subjek sudah benar menuliskan bentuk
matriksnya, hanya saja subyek mengalami kekeliruan dalam menentukan diagonal utama
matriks yang seharusnya dihitung terlebih dahulu.
Dari tabel diatas, terbukti bahwa subjek sedang dan subyek rendah melakukan kesalahan

yang dapat digolongkan dalam prosedur tidak tepat (innaprppriate procedure).

Kesimpulan Hilang (Omitted Conclution)

Kesimpulan hilang (omitted conclution) merupakan kesalahan yang terjadi karena

subjek tidak mencantumkan kesimpulan pada penyelesaian soal atau bisa saja subjek

membuat kesimpulan yang salah di akhir pekerjaannya. Kesalahan hilangnya kesimpulan

dalam penyelesaian soal materi SPLTV, dilakukan oleh subjek pada soal nomor 1a dan 1b.

Kesalahan ini dilakukan oleh subjek SS dan SR pada penyelesaian soal SPLTV dengan

metode gabungan dan determinan matriks, kesalahan subjek seperti disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Analisis Kesalahan Kesimpulan Hilang (Omitted Conclution)
Pada subjek SS dan SR

Analisis subyek SS Analisis subyek SR

Kedua subjek SS dan SR tidak menuliskan kesimpulan di akhir jawaban mereka terbukti dari
hasil pekerjaan mereka tersebut, mereka hanya menuliskan jawaban yang sudah berhasil
mereka cari tanpa ada kesimpulan. Subjek mengatakan bahwa mereka lupa untuk
mencantumkan kesimpulan di akhir jawaban karena tergesa-gesa untuk melanjutkan
mengerjakan soal yang berikutnya.



Dari Tabel 5, terbukti bahwa subjek sedang dan subjek rendah melakukan kesalahan yang

dapat digolongkan dalam Kesimpulan Hilang (Omitted Conclution).

Konflik Level Respon (Respons Level Conflict)

Konflik level respon merupakan kesalahan yang terjadi karena subjek bimbang dalam

menyimpulkan suatu penyelesaian soal setelah menyelesaikan sebuah soal, hal ini membuat

jawaban subjek menjadi salah. Kesalahan konflik level responpada penyelesaian soal SPLTV

dilakukan subjek pada soal nomor 1a. Hal ini dilakukan oleh subjek ST pada penyelesaian

soal SPLTV dengan metode gabungan (subtitusi dan eliminasi). Kesalahan dalam melakukan

perhitungan oleh subjek ST antara lain seperti disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Analisis Kesalahan Konflik level respon (respon level conflict) pada subjek ST

No Analisis

1a

Subjek tidak menuliskan kesimpulan di akhir jawaban yang sudah subjek kerjakan. Subjek
langsung melanjutkan mengerjakan soal yang selanjutnya. Subjek mengatakan bahwa ia
bingung untuk membuat kesimpulan dikarenakan pertanyaan untuk soal 1a dan 1b sama,
maka subjek memilih untuk membuat kesimpulan setelah soal 1a dan 1b selesai dikerjakan,
barulah subjek memberikan sebuah kesimpulan.

Dari cuplikan wawancara diatas, terbukti bahwa subyek ST melakukan kesalahan yang dapat

digolongkan dalam konflik level respon (Respons Level Conflict)

Manipulasi Tidak Langsung (Undered Manipulation)

Manipulasi tidak langsung merupakan kesalahan yang terjadi karena subjek tidak tahu

dengan cara atau rumus yang harus digunakan atau bisa juga subyek menuliskan jawaban

langsung tanpa mengetahui dari mana data itu berasal, hal ini membuat jawaban subjek

menjadi salah. Kesalahan manipulasi tidak langsungpada penyelesaian soal SPLTV dilakukan

subjek pada soal nomor 1b. Hal ini dilakukan oleh subjek SR pada penyelesaian soal SPLTV

dengan metode determinan matriks. Kesalahan dalam melakukan perhitungan oleh subjek SR

seperti disajikan pada Tabel 7.



Tabel 7.Manipulasi tidak langsung (Undered manipulation)
oleh subjek SR

No Analisis

1b

Subjek melakukan kesalahan dalam proses penghitungan matriks ketika mencari D (unsur
pembanding untuk menghitung x. y, dan z). Pada hasil pekerjaan subyek tampak sekali
subyek hanya menuliskan hasilnya tanpa mengetahui proses sebelumnya, dalam hal ini
subyek menuliskan data tanpa mengetahui dari mana data tersebut diperoleh. Subjek
mengatakan bahwa subyek lupa dengan rumus sarus yang digunakan.

Dari cuplikan wawancara diatas, terbukti bahwa subyek SR melakukan kesalahan yang dapat

digolongkan dalam manipulasi tidak langsung (Undered manipulation).

Masalah Hierarki Ketarampilan (Skill Hierarchy Problem)

Masalah Hierarki Ketarampilan merupakan kesalahan yang terjadi karena subjek

salah dalam menuliskan jawabannya, dalam artian subjek belum selesai mengerjakan soal

yang diberikan atau subjek belum menjawab soal secara tepat. Kesalahan ini terjadi karena

keterampilan siswa dalam menghitung kurang dalam artian subjek tidak tahu cara atau rumus

yang harus digunakan atau bisa juga subjek menuliskan jawaban langsung tanpa mengetahui

dari mana data itu berasal, hal ini membuat jawaban subjek menjadi salah. Kesalahan

Masalah hierarki ketarampilan pada penyelesaian soal SPLTV dilakukan subjek pada soal

nomor 1a dan 1b. Hal ini dilakukan oleh subjek SS dan SR pada penyelesaian soal SPLTV

dengan metode gabungan (eliminasi dan subtitusi) dan metode determinan matriks.

Kesalahan dalam melakukan perhitungan oleh subjek SR seperti disajikan pada Tabel 8.



Tabel 8.Masalah Hierarki Ketarampilan (Skill hierarchy problem)
Pada subjek SS dan SR

No Analisis subyek SS Analisis subyek SR

1a

1b

Kedua subjek SS dan SR tidak menyelesaikan soal dengan benar karena jawaban yang ditulis
oleh kedua subjek tidak sesuai dengan perintah pada soal. Perintah yang ada dalam soal
adalah mencari total harga 1 kilogram jambu, 1 kilogram salak dan 1 kilogram jeruk, namun
pada pekerjaan kedua subjek, mereka hanya mencari harga masing-masing unit, yang pada
pekerjaan mereka dimisalkan dengan x,y,dan z.

Kesalahan tersebut dialami subyek karena kurang teliti membaca soal sehingga salah

dalam menjawab soal yang telah diberikan oleh peneliti. Kesulitan memahami soal diakui

oleh subjek SS dan SR saat wawancara dan pemberian scaffolding, dimana dalam wawancara

subjek mengatakan bahwa ia kurang membaca perintah yang ditanyakan dalam soal, subjek

hanya mencari harga dari masing-masing buah saja, padahal pertanyaan yang ada pada soal

adalah “berapa total harga seluruh buah. Cuplikan wawancara dapat dilihat pada tabel 9

berikut.

Tabel 9. Hasil cuplikan wawancara dengan subjek SS dan SR
Wawancara subjek SS Wawancara subjek SR



Pada transkrip subjek SS mengatakan bahwa ia tidak fokus dalam membaca perintah soal

dan subjek SS menambahi alasannya bahwa soal pada umumnya hanya mencari nilai per

unitnya, sedangkan subjek SR mengatakan bahwa ia lupa dengan perintah soal yang ada. Dari

cuplikan wawancara diatas, terbukti bahwa subjek SR melakukan kesalahan yang dapat

digolongkan dalam masalah hierarki ketarampilan (Skill Hierarchy Problem)

Selain Tujuh Jenis Kesalahan (Above Other)

Selain Tujuh Jenis Kesalahan (Above Other) merupakan kesalahan yang terjadi diluar

dari ketujuh kriteria kesalahan menurut Watson, kesalahan ini misalnya subjek tidak

merespon soal yang diberikan atau dalam kata lain subjek tidak mengerjakan soal sama

sekali, contoh lain subjek salah mengkopi data, atau mungkin saja subjek salah dalam

menyebutkan langkah-langkah dan masih banyak lagi. Kesalahan Selain tujuh jenis kesalahan

pada penyelesaian soal SPLTV dilakukan subjek pada soal nomor 1a. Hal ini dilakukan oleh

subjek ST, SR, dan SS pada penyelesaian soal SPLTV dengan metode gabungan (eliminasi

dan subtitusi). Kesalahan dalam menyebutkan nama metode dilakukan oleh ketiga subjek

seperti disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10.Selain Tujuh Jenis Kesalahan (above other)
oleh subjek ST,SS ,dan SR

Subjek ST

Subjek SS

Subjek SR

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa ketiga subjek melakukan
kesalahan pada bagian yang sama yaitu keliru dalam menyebutkan nama metode yang
seharusnya adalah eliminasi namun ketiga subjek menyebutkan bahwa metode itu adalah
metode subtitusi.

Kesalahan tersebut dialami subjek karena kurang memahami yang disebut dengan

metode eliminasi dan subtitusi, ketiga subjek salah menyebutkan nama metodenya, namun

secara perhitungan ketiga subjek mampu dengan tepat menemukan nilai masing-masing buah

yang ditanyakan di dalam soal. Dari cuplikan wawancara diatas, terbukti bahwa ketiga subjek



melakukan kesalahan yang dapat digolongkan dalam Selain tujuh jenis kesalahan (above

other).

Praktik Pemberian Scaffolding

Berdasarkan hasil analisis kesalahan yang dilakukan pada tiap subjek, selanjutnya

peneliti akan memberikan scaffolding kepada ketiga subyek karena ketiganya masing-masing

melakukan kesalahan. Pemberian scaffolding diberikan kepada subjek yang melakukan

kesalahan, agar bantuan dapat maksimal diberikan pada subjek yang masih membutuhkan

bantuan belajar. Berikut ini adalah sampel dalam proses pemberian scaffolding terhadap

kesalahan yang dilakukan subjek penelitian. Pemberian bantuan scaffolding untuk seluruh

kesalahan yang dilakukan oleh semua subyek diputuskan pada tingkat 2 menurut Anghileri

(2006), explaining, reviewing and restructuring, yaitu memberikan penjelasan, peninjauan

kembali, dan penguatan pemahaman pada siswa.

Selanjutnya dalam proses pemberian scaffolding yang dilakukan terhadap subjek

adalah sebagai berikut: a) Subjek diminta untuk mengecek kembali hasil pekerjaan yang telah

ditulis dalam lembar jawab; b) Subjek diminta untuk memperbaiki jawaban yang salah dalam

penyelesaian soal tersebut; c) Subjek diminta menjelaskan bagaimana kesalahan itu dapat

terjadi, untuk menyadari letak kesalahannya kembali; dan d) Subjek diberikan arahan untuk

lebih teliti lagi dalam mengerjakan soal.

a. Pemberian Scaffolding untuk Kesalahan Prosedur Tidak Tepat (innapropriate

procedure)

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis pekerjaan, kesalahan yang dilakukan

subjek pada soal nomor 1b, yaitu subjek mengalami kesalahan dalam melakukan konsep

menghitung determinan dengan rumus sarus. Pada pekerjannya kedua subjek melakukan

kesalahan yang sama yaitu menghitung determinan matriks dengan metode sarus namun

keduanya tidak dapat menentukan diagonal utamanya sehingga subjek SS dan SR tidak

menemukan jawaban secara tepat.

Setelah diberikan scaffolding subjek diminta untuk mengerjakan soal tes dengan

materi yang sama seperti yang telah dilakukan, namun dengan angka-angka yang berbeda.

Pekerjaan subjek setelah diberikan scaffolding dapat dilihat pada tabel 11.



Tabel 11.Hasil pekerjaan subjek SS dan SR setelah pemberian Scaffolding

Subjek SS Subjek SR

Berdasarkan hasil pekerjaan subjek setelah diberi scaffolding, subjek sudah mampu

menyelesaikan SPLTV dengan metode determinan matriks menggunakan rumus sarus.

Kesalahan dalam menentukan diagonal utama matrik yangakan dicari determinannya

sudah tidak terlihat lagi. Subjek sudah tampak teliti akan soal yang dikerjakan sekarang

ini, dan subjek dapat menyelesaikan soal dengan benar, maka pemberian scaffolding pada

subjek ini dianggap sudah selesai.

b. Pemberian Scaffolding untuk Kesalahan Kesimpulan Hilang (Omitted Conclution)

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis pekerjaan, kesalahan yang dilakukan oleh

kedua subyek adalah tidak menuliskan kesimpulan diakhir jawaban, sehingga membuat

pekerjaan mereka salah.

Tabel 12.Hasil pekerjaan subjek setelah pemberian Scaffolding

Subjek SS Subjek SR

Berdasarkan hasil pekerjaan subjek setelah diberi scaffolding, subjek sudah

mampu menyelesaikan soal terkait materi SPLTV dengan metode determian hingga

menuliskan kesimpulannya. Subjek sudah tampak paham akan maksud pertanyaan dari

soal cerita dari informasi-informasi yang ada dan subjek dapat menyelesaikan soal

dengan benar. Maka pemberian scaffolding pada subjek yang mengalami kesalahan

Kesimpulan hilangdianggap sudah selesai.



c. Pemberian Scaffolding untuk Kesalahan Konflik Level Respon (ResponsLevel

Conflict)

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis pekerjaan, kesalahan yang dilakukan

subjek ST yaitu subjek mengalami kesalahan dalam menentukan kesimpulan, Subyek ST

bingung untuk membuat kesimpulan dikarenakan pertanyaan untuk soal 1a dan 1b sama,

maka subyek memilih untuk membuat kesimpulan setelah soal 1a dan 1b selesai

dikerjakan, barulah subyek memberikan sebuah kesimpulan. Kesalahan ini termasuk ke

dalam tipe Konflik level respon. Setelah diberikan scaffolding subjek diminta untuk

mengerjakan soal tes dengan materi yang sama seperti yang telah dilakukan, namun

dengan angka-angka yang berbeda. Pekerjaan subjek setelah diberikan scaffolding dapat

dilihat pada tabel 13.

Tabel 13.Hasil pekerjaan subjek ST setelah pemberian Scaffolding

SUBYEK ST

Berdasarkan hasil pekerjaan subjek setelah diberi scaffolding, subjek sudah

mampu menyelesaikan SPLTV sampai dengan tahap memberikan kesimpulan dengan

benar. Subjek sudah tampak teliti akan soal yang dikerjakan sekarang ini, dan subjek

dapat menyelesaikan soal dengan benar, maka pemberian scaffolding pada subjek ini

dianggap sudah selesai.

d. Pemberian Scaffolding untuk Kesalahan Manipulasi tidak langsung (Undered

manipulation)

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis pekerjaan, kesalahan yang dilakukan

subjek pada soal nomor 1b seperti ditunjukkan pada tabel 8.Pada hasil pekerjaan subyek

tampak sekali subjek hanya menuliskan hasilnya tanpa mengetahui proses sebelumnya,

dalam hal ini subjek menuliskan data tanpa mengetahui dari mana data tersebut diperoleh.

Setelah diberikan scaffolding subjek diminta untuk mengerjakan soal tes dengan materi

yang sama seperti yang telah dilakukan, namun dengan angka-angka yang berbeda.

Pekerjaan subjek setelah diberikan scaffolding dapat dilihat pada tabel 14.



Tabel 14.Hasil pekerjaan subjek SR setelah pemberian scaffolding

Subyek SR

Berdasarkan hasil pekerjaan subjek setelah diberi scaffolding, subjek sudah

mampu menyelesaikan SPLTV dengan metode determinan matriks menggunakan rumus

sarus dan mengetahui secara tepat langkah-lagkah mengerjakan. Subjek dapat

menyelesaikan soal dengan benar, maka pemberian scaffolding pada subjek ini dianggap

sudah selesai.

e. Pemberian Scaffolding untuk Kesalahan Masalah Hierarki Ketarampilan (Skill

hierarchy problem)

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis pekerjaan, kesalahan yang dilakukan

subjek pada soal nomor 1a dan 1b seperti ditunjukkan pada tabel 10. Kedua subjek SS

dan SR tidak menyelesaikan soal dengan benar karena jawaban yang ditulis oleh kedua

subjek tidak sesuai dengan perintah pada soal. Perintah yang ada dalam soal adalah

mencari total harga 1 kilogram jambu, 1 kilogram salak dan 1 kilogram jeruk, namun

pada pekerjaan kedua subjek, mereka hanya mencari harga masing-masing unit, yang

pada pekerjaan mereka dimisalkan dengan x,y,dan z.

Setelah diberikan scaffolding subjek diminta untuk mengerjakan soal tes dengan

materi yang sama seperti yang telah dilakukan, namun dengan angka-angka yang

berbeda. Pekerjaan subjek setelah diberikan scaffolding dapat dilihat pada tabel 15.

berdasarkan hasil pekerjaan subjek setelah diberi bantuan, subjek sudah mampu

menyelesaikan SPLTV dengan metode determinan matriks menggunakan rumus sarus.

Subjek sudah tampak teliti akan soal yang dikerjakan sekarang ini, dan subjek dapat

menyelesaikan soal dengan benar, maka pemberian scaffolding pada subjek ini dianggap

sudah selesai.



f. Pemberian Scaffolding untuk Kesalahan Selain Tujuh Jenis Kesalahan (Above

Other)

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis pekerjaan, kesalahan yang dilakukan

ketiga subjek yaitu subjek mengalami kesalahan dalam menyebutkan metode yang

seharusnya merupakan metode eliminasi justru disebut subtitusi. Kesalahan ini termasuk

ke dalam tipe selaian Tujuh kesalahan menurut Watson. Setelah diberikan scaffolding

subjek diminta untuk mengerjakan soal tes dengan materi yang sama seperti yang telah

dilakukan, namun dengan angka-angka yang berbeda. Subjek sudah dapat menyebutkan

nama metode dengan benar, maka pemberian scaffolding pada subjek ini dianggap sudah

selesai.

PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan analisis dan pembahasan sebelumnya

yaitu, tipe kesalahan yang paling banyak terjadi adalah omitted conclution dan skill hierarchy

problem dimana keduanya berada pada presentase 27%, kesalahan ini masing-masing terjadi

sebanyak 4 kali. Terdapat kesalahan lainnya yang dilakukan oleh subjek ST, SS, dan SR

kesalahan-kesalahan yang dilakukan subjek meliputi innapropriate procedure,respon level

conflict, undered manipulation, dan above other. Selain itu, kesalahan yang paling sedikit

terjadi adalah respon level conflict dan undered manipulation dengan persentase kesalahan

7%. Pemberian scaffolding tingkat 2 berdasarkan Anghileri, yaitu explaining, reviewing,

and restructuring pada semua tipe kesalahan yang dilakukan subjek penelitian menunjukan

hasil yang memuaskan, hal ini ditunjukkan dengan tidak terjadinya pengulangan kesalahan

yang dilakukan subjek saat diberikan soal tes dengan materi yang sama setelah pemberian

scaffolding.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan masukan kepada sekolah,

guru, siswa, dan peneliti lain. Kepada sekolah, perlunya penanaman konsep kepada siswa

terutama pada materi yang menjadi materi prasyarat untuk materi berikutnya. Kepada guru

dan siswa, peneliti menyarankan untuk setiap tipe kesalahan diberikan perhatian khusus,

dimana siswa dibimbing dalam materi Sistem persamaan linear tiga variabel agar siswa

mampu menerapkan dalam menyelesaikan soal-soal. Bagi peneliti selanjutnya disarankan

untuk meneliti metode pembelajaran yang tepat untuk keterampilan proses siswa dalam

penyelesaian soal, yang masih banyak terjadi kesalahan khususnya pada konsep.
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