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ABSTRAK  

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan siswa SMP  dalam menyelesaikan soal 

luas lingkaran berdasarkan kriteria Watson. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII di SMP Negeri Satu Atap 

Penmina, adapun pengambilan subjek dalam penelitian adalah teknik purposive sampling. 

Dalam pemilihan subjek penelitian ini mengkategorikan 3 jenis subjek yaitu subjek 

berkemapuan matematika tinggi, sedang dan rendah. Data utama dalam penelitian ini adalah 

kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaiakan soal tentang luas lingkaran. Adapun 

kesalahan yang dilakukan siswa dianalisis mengacu pada tipe kesalahan Watson diantaranya 

adalah data tidak tepat, prosedur tidak tepat, data hilang, kesimpulan hilang, konflik level 

respon, manipulasi tidak langsung, hierarki keterampilan, dan selain dari ketujuh tipe 

kesalahan lain yang sudah diungkapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan 

yang paling banyak dilakukan subjek adalah pada jenis kesalahan prosedur tidak tepat sebesar 

34%, kesalahan pada manipulasi tidak langsung sebesar 28%, pada kesalahan data tidak tepat 

sebesar 16%, dan kesalahan Selain ketujuh kategori sebesar 9%  sedangkan pada kesalahan 

data hilang, kesalahan kesimpulan hilang, kesalahan konflik level respon, kesalahan masalah 

hirarkhi keterampilan sebesar 0%. Kesalahan yang dilakukan subjek tersebut tentunya 

memiliki beberapa alasan dari masing – masing subjek. 

Kata kunci : luas lingkaran, tipe kesalahan Watson 

PENDAHULUAN 

Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sesuatu yang abstrak. Objek 

kajian dalam matematika yaitu fakta, konsep, operasi, dan prinsip yang mempunyai karakter 

yang abstrak. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam matematika diperlukan adanya 

pemahaman terhadap objek kajian matematika tersebut. Dengan karakteristik matematika 

seperti ini, diperlukan upaya yang lebih cermat untuk melihat respon yang diberikan siswa 

pada setiap permasalahan yang ada dalam matematika (Winarsih dkk, 2015). Untuk merespon 

permasalahan yang dilakukan siswa diperlukan suatu pemecahan masalah. 

Pemecahan masalah dalam matematika sekolah biasanya diwujudkan melalui soal cerita. 

Dalam penyelesaian soal cerita terlebih dahulu siswa harus dapat memahami isi soal cerita 

tersebut, setelah itu menarik kesimpulan obyek obyek yang harus diselesaikan dan 

memisalkannya dengan simbol-simbol matematika, sampai pada tahap akhir yaitu 
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penyelesaian. Hingga saat ini, keterampilan berpikir dan menyelesaikan soal cerita 

matematika masih cukup rendah. Kesulitan yang paling banyak dialami siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita adalah kesulitan dalam memahami soal (Hanifah, 2009). 

Soal cerita sangat bermanfaat untuk perkembangan proses berpikir siswa. Namun soal 

matematika berbentuk cerita justru sering dianggap sebagai soal yang sulit untuk diselesaikan 

karena harus melalui pemikiran yang panjang dan penalaran yang rumit. Budiyono (2008: 7) 

menyatakan bahwa soal cerita masih merupakan soal yang cukup sulit bagi sebagian siswa. 

Menurut hasil statistik selama 3 tahun berturut-turut hasil UN SMP menunjukkan bahwa 

persentase daya serap peserta didik tentang kemampuan menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan luas dan keliling bangun datar masih rendah, baik di tingkat kabupaten, 

provinsi maupun nasional yaitu kurang dari 50%. 

Tabel 1. Persentase Penguasaan Materi Soal Matematika Ujian Nasional SMP/MTs Tahun 

Pelajaran 2014/2015 

No. Urut Kemampuan Yang Diuji Tingkat Provinsi Tingkat Nasional 

1 

2 

3 

4 

 

Operasi Bilangan 

Operasi Aljabar 

Bangun Geometris 

Statistika dan Peluang 

51,99% 

46,75% 

44,03% 

52,64% 

60,64% 

57,28% 

52,04% 

60,78% 

*) Propinsi Jawa Tengah  

Sumber : Laporan Hasil Ujian Nasional oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

Berdasarkan data soal Ujian Nasional (UN) matematika SMP pada tahun pelajaran 

2014/2015 terlihat bahwa dari 4 kemampuan yang diujikan materi bagun geometri yang 

memiliki presentasi paling rendah pada tingkat provinsi maupun tingkat nasional, pada tahun 

pelajaran 2014/2015 dari 40 soal UN terdapat 3 soal lingkaran dan 1 diantaranya adalah soal 

pemecahan masalah. Oleh karena itu perlu adanya suatu analisis kesalahan dalam 

mengerjakan soal cerita pemecahan masalah matematika, dengan mengambil materi luas 

lingkaran. 

Menurut Anis (2009: 17) pada tingkat pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), 

geometri bidang yang dipelajari adalah tentang lingkaran. Salah satu pokok bahasan yang 

dipelajari dalam materi lingkaran adalah keliling dan luas lingkaran. Pada pokok bahasan 

tersebut memang bukan materi yang susah untuk diselesaikan ketika disajikan dalam sebuah 

soal. Namun, soal pada pokok bahasan keliling dan luas lingkaran dianggap menjadi soal 

yang rumit untuk diselesaikan ketika disajikan dalam bentuk cerita karena memerlukan 

pemahaman yang lebih dalam. Selain itu, ditemukan juga kesalahan dalam perhitungan dan 

memasukkan rumus. Adapun kesalahan-kesalahan tersebut tidak menutup kemungkinan 

terdapat kesalahan-kesalahan lain yang berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 

Menurut Watson (dalam Arifin,2011) terdapat 8 kategori kesalahan dalam 

mengerjakan soal, yaitu: 

(1) Data tidak tepat (inappropriate data/ id). 

Dalam kasus ini siswa berusaha mengoperasikan pada level yang tepat pada suatu 

masalah, tetapi memilih sebuah informasi atau data yang tidak tepat. 
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(2) Prosedur tidak tepat (inappropriate procedure/ ip). 

Pada kasus ini siswa berusaha mengoperasikan pada level yang tepat pada suatu masalah, 

tetapi dia menggunakan prosedur atau cara yang tidak tepat. 

(3) Data hilang (ommited data/ od). 

Gejala data hilang yaitu kehilangan satu data atau lebih dari respon siswa.Dengan 

demikian penyelesaian menjadi tidak benar. Mungkin respon siswa tidak menemukan 

informasi yang tepat, namun siswa masih berusaha mengoperasikan pada level yang 

tepat. 

(4) Kesimpulan hilang (ommited conclusion/ oc). 

Gejala kesimpulan hilang adalah siswa menunjukkan alasan pada level yang tepat 

kemudian gagal menyimpulkan. 

(5) Konflik level respon (response level conflict/ rlc). 

Gejala yang terkait dengan respon kesimpulan hilang adalah konflik level respon. Pada 

situasi ini siswa menunjukkan suatu kompetisi operasi pada level tertentu dan kemudian 

menurunkan ke operasi yang lebih rendah, biasanya untuk kesimpulan. 

(6) Manipulasi tidak langsung (undirected manipulation/ um). 

Alasan tidak urut tetapi kesimpulan didapat dan secara umum semua data 

digunakan.Suatu jawaban benar diperoleh dengan menggunakan alasan yang sederhana 

dan penuangan tidak logis atau acak.Gejala ini diamati sebagai manipulasi tidak 

langsung. 

(7) Masalah hirarkhi keterampilan (skills hierarchy problem/ shp). 

Banyak pertanyaan matematika memerlukan beberapa keterampilan untuk dapat 

menyelesaikannya seperti keterampilan yang melibatkan kemampuan menggunakan ide 

aljabar dan keterampilan memanipulasi numerik.Jika keterampilan siswa dalam aljabar 

atau memanipulasi numerik tidak muncul, terjadi masalah hirarkhi keterampilan. 

Ekspresi masalah hirarkhi keterampilan ditunjukkan antara lain siswa tidak dapat 

menyelesaikan permasalahan karena kurang atau tidak nampaknya kemampuan 

keterampilan. 

(8) Selain ketujuh kategori di atas (above other/ ao). 

Kesalahan siswa yang tidak termasuk pada ketujuh kategori di atas dikelompokkan 

dalam kategori ini.Kesalahan yang termasuk dalam kategori ini diantaranya pengopian 

data yang salah dan tidak merespon. Penelitian ini menekankan bahwa untuk 

menganalisis kesalahan yang dilakukan oleh siswa pada materi lingkaran menggunakan 

kriteria Watson dengan memeriksa setiap langkah apa yang dikerjakannya. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut. 

1) Apa saja jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan permasalahan pengolahan data 

berdasarkan kategori kesalahan menurut Watson? 

2) Berapa persentase kesalahan siswa dalam menyelesaikan permasalahan pengolahan data 

berdasarkan kategori kesalahan menurut Watson? 
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METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di SMP 

Negeri Satu Atap Penmina siswa kelas VIII A di sekolah tersebut, yaitu siswa yang sudah 

mempelajari materi lingkaran untuk tingkat SMP. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 27 

dan 29 April 2017. Subjek dalam penelitian ini adalah 3 subjek dari kelas VIII A SMP Negeri 

Satu Atap Penmina. Teknik pengambilan subjek menggunakan teknik purposive sampling, 

dimana subjek dipilih berdasarkan kriteria tertentu (Sugiyono, 2010). Kemampuan 

matematika siswa diukur menggunakan hasil tes akhir semester 1 matematika tahun ajaran 

2016/2017. Berdasarkan data tes siswa, maka data diolah dengan mengkategorikan hasil 

belajar dalam kategori tinggi, sedang dan rendah. Subyek diambil sebanyak 1 siswa dari 

kemampuan siswa dalam kategori tinggi, 1 siswa dari kemampuan siswa dalam kategori 

sedang dan 1 siswa dari kemampuan siswa dalam kategori rendah berdasarkan rekomendasi 

guru.  Peneliti melakukan tes dengan memberi soal  tentang luas lingkaran sebanyak 3 buah 

soal.  

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Data yang akan dikumpulkan 

dalam penelitian ini, berupa tulisan dan kata-kata yang menunjukkan kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal tentang luas lingkaran. Data yang didapatkan meliputi lembar hasil 

jawaban siswa pada tes yang diberikan oleh peneliti, serta rekaman wawancara subjek 

penelitian setelah menyelesaikan lembar tugas. Jenis tes tertulis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes uraian. Soal tes yang diberikan sebanyak 3 butir soal. Kisi-kisi soal 

tes disajikan dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 3. Kisi-kisi soal tes  

No soal  Soal 

1 Hitunglah luas daerah yang diarsir! 

 

2 Hitunglah luas daerah yang diarsir di bawah ini 

   
 

3 Jika panjang sisi persegi 14 cm. Hitunglah luas daerah yang diarsir! 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Subjek  

Hasil jawaban dari tes yang telah diberikan kepada siswa kelas VIII A berjumlah 27 

orang selanjutnya dianalisis berdasarkan jenis – jenis kesalahan menurut kriteria Watson. 

Berikut ini adalah tabel klasifikasi  jenis – jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

soal tentang luas lingkaran. 

Tabel 1. Klasifikasi Jenis-jenis Kesalahan Berdasarkan Kriteria Watson 

No. 

Soal 

Jenis - jenis Kesalahan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5 20 6 - - 14 - 4 

2 10 14 9 - - 15 - 3 

3 8 16 6 - - 12 - 6 

Total 23 50 21 0 0 41 0 13 

Jumlah 

dalam 

(%) 

16% 34% 14% 0% 0% 28% 0% 9% 

 

    Dari tabel diatas terdapat tiga soal yang diberikan kepada 27 siswa kelas VIII dalam 

mengerjakan ketiga soal tersebut terdapat delapan jenis kesalahan berdasarkan kriteria 

Watson. Kesalahan dengan jumlah presentase terbesar pada kesalahan prosedur tidak 

tepat (inappropriate procedure/ ip) sebesar 34%, kesalahan manipulasi tidak langsung 

(undirected manipulation/ um) sebesar 28%, kesalahan data tidak tepat (inappropriate 

data/ id) sebesar 16%, kesalahan data hilang (ommited data/od) sebesar 14%,  dan 

kesalahan selain ketujuh kategori di atas (above other/ ao) sebesar 9%, sedangkan pada 

kesalahan kesimpulan hilang (ommited conclusion/oc), konflik level respon (response 

level conflict/rlc), masalah hirarkhi keterampilan (skills hierarchy problem/shp) sebesar 

0%. Dari ke-27 siswa kelas VIII dapat diambil tiga siswa yang mempresentasikan 

berkemampuan matematika tinggi, berkemampuan matematika sedang, dan 

berkemampuan matematika rendah sebagai berikut. 

Setelah dilakukan tes dan analisis maka dilakukan pemilihan subjek dari ke-27 siswa 

berupa subjek berkemampuan matematika tinggi, berkemampuan matematika sedang, 

dan berkampuan matematika rendah  dalam menyelesaikan soal  tentang  luas lingkaran 

berdasaarkan kriteria Watson. Pemilihan subjek  berdasarkan rekomendasi guru 

matematika adalah sebagai berikut                                                                                                                                                                                               

           Tabel 2. Pengelompokan Berdasarkan Tingkat kemampuan   

No  Nama  Nilai  Inisial  Tingkat Kemampuan 

1 Jesicca Ludjipau 100 T Tinggi 

2 Mirna Opat 75 S   Sedang 

3 Febrita Tohana 50 R  Rendah 
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B. Pembahasan 

Adapun jawaban siswa yang dimaksud adalah jawaban tertulis pada lembar jawab 

yang telah disediakan dan jawaban subjek saat diwawancara. Berikut merupakan 

deskripsi jawaban subjek secara terperinci. 

 

1. Subjek  Berkemampuan Matematika Tinggi (T) 

1.1 Subjek  Berkemampuan Matematika Tinggi (T)  pada soal nomor 1 

Pada soal nomor satu,  subjek T mampu mengerjakan soal nomor satu dengan benar, 

namun ada kesalahan dalam menulis simbol (+) dan setelah dilakukan wawancara subjek 

T dapat menjelaskan seluruh pertanyaan yang diajukan dengan benar. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil pekerjaan subjek T yang dapat dilihat pada Gambar 1 dan diperkuat 

dengan kutipan wawancara.  

 

Gambar 1. Kutipan pekerjaan subjek T pada soal nomor 1. 

Berikut kutipan wawancara untuk memperkuat hasil tes subjek T 

p coba ceritakan cara kerja nomor satu bagaimana? 

s nomor 1 saya mengunakan rumus  πr
2 .   

  

Lingkaran besar jari-jari=28 (dari 14x4=56/2=28), Lingkaran sedang jari-jari =21 (dari 

14x3=42/2=21),Lingkaran kecil jari-jari =7 (dari 14/2=7) 

luas lingkaran pertama = πr
2
 =22/7 x 28 x 28  (28 habis  dibagi 7 = 4)=  88 x 28 =2.464  

luas lingkaran yang kedua   πr
2 
= 22/7 x 21 x 21(21 habis dibagi 7 =3) =66x21 =1386  

luas lingkaran ketiga = πr
2
 =22/7 x 7 x 7 ( 7 habis dibagi 7=1) =22x7=154   

kesimpulan: luas lingkaran pertama – luas lingkaran kedua + luas  lingkaran ketiga  

 =2.464 – 1386 + 154 = 1.232  

 Berdasarkan Gambar 1 serta kutipan wawancara, subjek T tidak mengalami kesalahan 

pada saat menyelesaikan soal nomor satu namun subjek T mengalami kesalahan pada 

data hilang yaitu subjek T tidak menuliskan satuannya. 
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1.2  Subjek  Berkemampuan Matematika Tinggi (T) pada  soal nomor 2 

Pada soal nomor dua,  subjek T mampu mengerjakan soal nomor dua walaupun tidak 

benar, ada kesalahan dalam mengejakan yaitu subjek T mengunaakan prosedur yang 

tidak tepat. Setelah dilakukan wawancara subjek T dapat menjelaskan cara kerja nomor 

dua walaupun salah dalam penyelesaikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pekerjaan 

subjek T pada Gambar 2 dan diperkuat dengan kutipan wawancara.  

 

Gambar 2. Kutipan pekerjaan subjek T pada soal nomor 2. 

Berikut kutipan wawancara untuk memperkuat hasil tes subjek T 

p Ok. Cara kerja nomor dua bagaimana? 

s Nomor dua memakai rumus πr
2
 
.   

 luas lingkaran pertama = πr
2
 =22/7 x 28 x 28  (28 

habis  dibagi 7 = 4) =  88 x 28 =2.464  

luas lingkaran yang kedua   πr
2 
= 22/7 x 14 x14(14 habis dibagi 7 =2) =44x14 =616 

luas lingkaran ketiga = πr
2
 =22/7 x 7 x 7 ( 7 habis dibagi 7=1) =22x7=154   

kesimpulan: luas lingkaran pertama – luas lingkaran kedua + luas  lingkaran ketiga  

 =2.464 – 616 + 154 = 2002 

  Berdasarkan Gambar 2 serta kutipan wawancara subjek T sudah tepat dalam 

menentukan rumus yaitu luas lingkaran (πr 
2
)  akan tetapi  subjek T mengalami kesalahan 

yaitu  membagi lingkaran menjadi tiga bagian, lingkaran pertama r = 28, lingkaran kedua 

r = 14, dan lingkaran ketiga r = 7 dan subjek T nampaknya tidak menuliskan satuannya. 

Sehingga dari Gambar 2 serta kutipan wawancara dapat disimpulkan bahwa subjek T  

tergolong dalam kesalahan prosedur tidak tepat (inappropriate procedure) dan data 

hilang (ommited data/od). 

1.3 Subjek  Berkemampuan Matematika Tinggi (T) pada soal nomor 3 

Pada soal nomor tiga,  subjek T mampu menyelesaikan walaupun salah, ada kesalahan 

dalam mengejakan yaitu subjek T mengunaakan prosedur yang tidak tepat dalam 

menyelesaikan soal nomor tiga. Setelah dilakukan wawancara subjek T dapat 

menjelaskan cara kerja nomor tiga walaupun salah dalam penyelesaian. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil pekerjaan subjek T yang dapat dilihat pada Gambar 3 dan diperkuat 

dengan kutipan wawancara.  
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Gambar 3. Kutipan pekerjaan subjek T pada soal nomor 3 

Berikut kutipan wawancara untuk memperkuat hasil tes subjek T 

p Kalau yang  nomor tiga kerjanya bagaimana coba ceritakan?  

s Memakai rumus luas tembereng = luas juring – luas πr
2
 , luas juring =7 , luas πr

2 

=22/7 x 7x 7 (7 habis dibagi 7 =1) jadi 22x7 = 154.  

luas tembereng = luas juring - πr
2
 = 7- 154= 147 

147x 8 =1476 

Berdasarkan Gambar 3 serta kutipan wawancara subjek T mengalami kesalahan 

dalam  menentukan rumus yang digunakan yaitu luas tembereng = luas juring - luas πr 
2
. 

Setelah dilakukan wawancara   subjek T tidak merubah rumus yang digunakan yaitu luas 

tembereng = luas juring - luas πr 
2
 dan subjek T nampaknya tidak menuliskan satuannya. 

Sehingga dari Gambar 3 serta kutipan wawancara dapat disimpulkan bahwa subjek T 

tergolong dalam kesalahan data tidak tepat (inappropriate data) dan data hilang (ommited 

data/od). 

2. Subjek  Berkemampuan Matematika Sedang (S) 

 

2.1 Subjek  berkemampuan matematika sedang  (S) pada soal nomor 1 

 

Pada soal nomor satu,  subjek S mampu menyelesaikan soal, namun dalam 

memanipulasi data yaitu 21 benar namun langkah selanjutnya nampaknya subjek S 

mengunakan prosedur yang tidak tepat sehinga mengalami kesalahan. dan setelah 

dilakukan wawancara subjek S tidak dapat menjelaskan seluruh pertanyaan yang 

diajukan dengan jelas. Hal ini dapat dilihat dari hasil pekerjaan subjek S yang dapat 

dilihat pada Gambar 4 dan diperkuat dengan kutipan wawancara.  
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Gambar 4. Kutipan pekerjaan subjek S pada soal nomor 1 

Berikut kutipan wawancara untuk memperkuat hasil tes subjek S 

p coba ceritakan cara kerja nomor satu bagaimana? 

s Nomor satu saya keja mengunakan rumus luas πr
2
  

p Langkah kerjanya bagaimana? 

s (nampak subjek S diam saja)  

p Lalu 21 ini dapat drai mana? 

s (diam sejenak ) 28-7  

p Trus angka 2 dapatnya dari mana? 

s (diam dan mengeleng kepala) 

Berdasarkan Gambar 4 subjek S mengalami kesalahan dalam  menentukan rumus 

yang digunakan sehingga nampak dalam hasil kerjanya, akan tetapi subjek S benar dalam 

memanipulasi data yaitu pada angka 21 cm. Setelah dilakukan wawancara   subjek S dapat 

menegaskan bahwa mengunakan rumus luas lingkaran (πr
2
) serta menjelaskan 21cm itu dari 

28-7 akan tetapi dalam proses penyelesaiaan nampaknya subjek S tidak menuliskan satuanya. 

Sehingga dari Gambar 4 serta kutipan wawancara dapat disimpulkan bahwa subjek S 

tergolong dalam dua kesalahan yaitu kesalahan prosedur tidak tepat (inappropriate 

procedure), dan kesalahan manipulasi tidak langsung (undirected manipulation) dan 

kesalahan data hilang (ommited data/od). 

2.2 Subjek berkemampuan matematika sedang  (S) pada soal nomor 2 

 

Pada soal nomor dua, subjek S mampu menyelesaikan soal, namun jawaban 

subjek S pada soal nomor dua salah, kesalahan yang terjadi adalah salah mengunakan 

rumus yaitu 2πr  dan setelah dilakukan wawancara subjek S dapat menjelaskan seluruh 

pertanyaan yang diajukan dengan jelas. Hal ini dapat dilihat dari hasil pekerjaan subjek S 

yang dapat dilihat pada Gambar 5 dan diperkuat dengan kutipan wawancara.  

 

 

Gambar 5. Kutipan pekerjaan subjek S pada soal nomor 2 
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Berikut kutipan wawancara untuk memperkuat hasil tes subjek T 

p coba ceritakan cara kerja nomor dua bagaimana? 

s Nomor dua saya keja mengunakan rumus luas 2πr  

p Langkah kerjanya bagaimana? 

s (nampak subjek S diam saja)  

Berdasarkan Gambar 5 subjek S mengalami kesalahan dalam  menentukan rumus 

yang digunakan (2πr ) sehingga nampak dalam hasil kerjanya. Setelah dilakukan 

wawancara   subjek S dapat menegaskan bahwa mengunakan rumus luas lingkaran (2πr )  

namun tetap salah dan subjek S tidak menuliskan satuannya. Sehingga dari Gambar 5 

serta kutipan wawancara dapat disimpulkan bahwa subjek S tergolong dalam dua 

kesalahan yaitu kesalahan prosedur tidak tepat (inappropriate procedure) dan kesalahan 

data hilang (ommited data/od). 

2.3 Subjek berkemampuan matematika sedang  (S) pada soal nomor 3 

 

Pada soal nomor tiga,  subjek S mampu menyelesaikan soal, namun melakukan 

kesalahan dalam memanipulasi data yaitu jari-jari 80 dan rumus keliling lingkaran 2πr, 

subjek S melakukan kesalahan prosedur yang tidak tepat. Setelah dilakukan wawancara 

subjek S tidak dapat menjelaskan seluruh pertanyaan yang diajukan dengan jelas. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil pekerjaan subjek S yang dapat dilihat pada Gambar 6 dan 

diperkuat dengan kutipan wawancara. 

 

Gambar 6. Kutipan pekerjaan subjek S pada soal nomor 3 

Berikut kutipan wawancara untuk memperkuat hasil tes subjek T 

p coba ceritakan cara kerja nomor tiga  bagaimana? 

s Nomor tiga saya keja mengunakan rumus luas 2πr  jari-jarinya 80 

p Jari-jari yang 80 ini dapat dari mana? 

s (nampak subjek S diam saja)  

Berdasarkan Gambar 6 subjek S mengalami kesalahan dalam  menentukan rumus 

yang digunakan  2πr, dan memanipulasi data yaitu pada jari-jari 80 m. Setelah dilakukan 

wawancara subjek S dapat menegaskan bahwa mengunakan rumus luas lingkaran  2πr  

namun salah, dan subjek nampaknya tidak bisa menjelsakan jari-jari 80 m dan subjek S 
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tidak menuliskan satuan yang tepat. Sehingga dari Gambar 6 serta kutipan wawancara 

dapat disimpulkan bahwa subjek S tergolong dalam tiga kesalahan yaitu kesalahan 

prosedur tidak tepat (inappropriate procedure), dan kesalahan manipulasi tidak langsung 

(undirected manipulation) dan kesalahan data hilang (ommited data/od). 

3.  Subjek  Berkemampuan Matematika Rendah 

 

3.1 Subjek  berkemampuan matematika rendah (R) pada soal nomor 1 

Pada soal nomor satu, subjek R mampu menyelesaikan namun jawaban subjek R 

salah, kesalahan yang terjadi adalah memahami dan menjabarkan dan setelah dilakukan 

wawancara subjek R tidak dapat menjelaskan seluruh pertanyaan yang diajukan. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil pekerjaan subjek R yang dapat dilihat pada Gambar 7 dan 

diperkuat dengan kutipan wawancara.  

 

Gambar 7. Kutipan pekerjaan subjek R pada soal nomor 1 

Berikut kutipan wawancara untuk memperkuat hasil tes subjek R 

p coba ceritakan cara kerja nomor satu bagaimana? 

s Jari-jari linglkaran 14 dan 28 ..... (subjek R diam)  

p Kerja pakai rumus keliling atau luas lingkaran? 

s Pakai luas lingkaran πr
2
 

p Trus kerjanya cara kerjanya bagaimana? 

s (Subjek R diam saja) 

 Berdasarkan Gambar 7 subjek R sudah tepat dalam menentukan rumus luas 

lingkaran (πr 
2
)  akan tetapi  subjek R mengalami kesalahan dalam menentukan jari-jari 

dari lingkaran tersebut pada soal nomor satu.  Setelah diwawancarai nampaknya 

subjek R mengalami kesalahan dalam menentukan jari-jari lingkaran dan ketika 

diwawancara subjek R diam saja. Sehingga dari Gambar 7 serta kutipan wawancara 

dapat disimpulkan bahwa subjek R tergolong dalam kesalahan prosedur tidak tepat 

(inappropriate procedure). 
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3.2 Subjek  berkemampuan matematika rendah (R) pada soal nomor 2 

 Pada soal nomor dua, subjek R mampu menyelesaikan walaupun salah dalam 

memahami soal nomor dua nampaknya subjek R mengalami kesalahan yaitu 

menngunakan rumus persegi panjang dan setelah dilakukan wawancara subjek R tidak 

dapat menjelaskan seluruh pertanyaan yang diajukan. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

pekerjaan subjek R yang dapat dilihat pada Gambar 8 dan diperkuat dengan kutipan 

wawancara.  

 

 

Gambar 8. Kutipan pekerjaan subjek T pada soal nomor 1 

Berikut kutipan wawancara untuk memperkuat hasil tes subjek T 

p coba ceritakan cara kerja nomor dua  bagaimana? 

s Nomor dua saya keja mengunakan rumus persegi panjang P xL 

p Trus P x L x T ini rumus persegi panjang? 

s (nampak subjek R diam saja)  

p Trus Ini T dapat dari mana? 

s (nampak subjek R diam saja) 

Berdasarkan Gambar 8 subjek R mengalami kesalahan dalam  menentukan rumus 

yang digunakan yaitu  rumus persegi panjang (p x l), akan tetapi pada saat 

menaplikasikan rumus persegi panjang nampaknya subjek memanipulasi data sehingga 

nampak (p x l x t). Setelah dilakukan wawancara subjek R mempertegas bahwa 

mengunakan rumus persegi panjang akan tetapi tidak bisa menjelaskan t itu dari mana. 

Sehingga dari Gambar 8 serta kutipan wawancara dapat disimpulkan bahwa subjek T 

mengalami dua kesalahan yaitu  tergolong dalam kesalahan data tidak tepat 

(inappropriate data), dan manipulasi tidak langsung (undirected manipulation). 

3.3 Subjek  berkemampuan matematika rendah (R) pada soal nomor 3 

 Pada soal nomor tiga,  subjek R mampu menyelesaikan walaupun salah dalam 

memahami soal nomor tiga nampaknya subjek R mengalami kesalahan yaitu 

menngunakan rumus persegi (S x S) dan setelah dilakukan wawancara subjek R tidak 

dapat menjelaskan seluruh pertanyaan yang diajukan. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

pekerjaan subjek R yang dapat dilihat pada Gambar 9 dan diperkuat dengan kutipan 

wawancara.  
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Gambar 9. Kutipan pekerjaan subjek T pada soal nomor 1 

Berikut kutipan wawancara untuk memperkuat hasil tes subjek T 

p coba ceritakan cara kerja nomor  tiga bagaimana? 

S 
Nomor tiga pakai rumus persegi S x S ( s1=14, s2=14) 

14 x 14 =196cm 

Berdasarkan Gambar 9 subjek R mengalami kesalahan dalam  menentukan rumus 

yang digunakan yaitu  rumus persegi (S x S). Setelah dilakukan wawancara subjek R 

mempertegas bahwa mengunakan rumus persegi.Sehingga dari Gambar 9 serta kutipan 

wawancara dapat disimpulkan bahwa subjek T meengali dua kesalahan yaitu  tergolong 

dalam kesalahan data tidak tepat (inappropriate data).  

C. Deskripsi Kesalahan Berdasarkan Tingkat Kemampuan Matematika 

  

1. Subjek berkemampuan matematika tinggi 

Berdasarkan hasil test dari tiga soal yang diberikan dapat membuktikan bahwa subjek 

dengan kemampuan matematika tinggi kesalahannya lebih mengarah ke kriteria 

kesalahan data tidak tepat (inappropriate data), kesalahan prosedur tidak tepat 

(inappropriate procedure) dan kesalahan data hilang (ommited data/od). 

2. Subjek berkemampuan matematika sedang 

Berdasarkan hasil test dari tiga soal yang diberikan dapat membuktikan bahwa 

subjek dengan kemampuan matematika sedang kesalahannya lebih mengarah ke kriteria 

kesalahan prosedur tidak tepat (inappropriate procedure), dan manipulasi tidak langsung 

(undirected manipulation). 

3. Subjek berkempuan matematika rendah 

Berdasarkan hasil test dari tiga soal yang diberikan dapat membuktikan bahwa subjek 

dengan kemampuan matematika rendah kesalahannya lebih mengarah ke kriteria 

kesalahan data tidak tepat (inappropriate data), dan manipulasi tidak langsung 

(undirected manipulation). 
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KESIMPULAN 

Kesalahan yang didapat berdasarkan kriteria Watson pada 27 siswa kelas VIII SMP 

Negeri Satu Atap Penmina tahun ajaran 2016/2017 antara lain jenis kesalahan prosedur tidak 

tepat (inappropriate procedure/ ip) sebesar 34%, manipulasi tidak langsung sebesar 28%, 

data tidak tepat sebesar 16%, kesalahan data hilang (ommited data/od) sebesar 14% dan 

kesalahan selain ketuju kategori diatas (above other/ ao) sebesar 9% sedangkan pada, 

kesalahan kesimpulan hilang, kesalahan konflik level respon, kesalahan masalah hirarkhi 

keterampilan, 0%. 

Saran untuk guru diharapkan memberikan penjelasan lebih kepada siswa khususnya 

mengenai materi luas lingkaran. Karena dari hasil penelitian ini didapatkan kesalahan yang 

paling banyak dilakukan siswa adalah kesalahan pada prosedur tidak tepat. Sehingga perlu 

adanya pendalaman materi atau penjelasan materi yang lebih untuk membantu siswa 

mengatasi kesalahan yang dilakukan dalam menyelesaikan soal. Bagi peneliti selanjutnya 

dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai acuan dalam meneliti kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal tentang luas lingkaran. 
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