
 
 

ANALISIS KESALAHAN SISWA DALAM MENYESAIKAN SOAL  

SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL (SPLDV) BERDASARKAN 

TEORI NEWMAN SISWA KELAS 8 SMP N 2 TUNTANG 

 

 

JURNAL 

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

Pendidikan Program Studi S1 Pendidikan Matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

Dwi Prasetyo (202012049) 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 

SALATIGA 

2017 



 
 

  



 
 

 

 

  



 
 

 



1 
 

ANALISIS KESALAHAN SISWA DALAM MENYESAIKAN SOAL  

SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL (SPLDV) BERDASARKAN 

TEORI NEWMAN SISWA KELAS 8 SMP N 2 TUNTANG 

Dwi Prasetyo
1
, Novisita Ratu

2 

Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Kristen Satya Wacana, Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga 
1
Mahasiswa Pendidikan Matematika FKIP UKSW, email:202012049@student.uksw.edu 

2
Dosen Pendidikan Matematika FKIP UKSW, email:novisita.ratu@staff.uksw.edu 

 

Abstrak 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

desain penelititan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan 

menggunakan metode tes tertulis dan wawancara. Subyek pada 

penelitian ini yakni seluruh siswa kelas 8 SMP N 2 Tuntang tahun 

ajaran 2016/2017 yang berjumlah 26 siswa. Berdasarkan hasil analisis 

data diperoleh kesimpulan bahwa (1) pada tahapan membaca  

(reading) sebanyak 14,03% siswa melakukan kesalahan, yaitu 

kesalahan dalam membaca informasi penting yang ada pada soal (2) 

pada tahapan memahami masalah (comperhension) sebanyak 31,58% 

siswa melakukan kesalahan, kesalahan yang dilakukan siswa meliputi: 

(a) siswa salah menangkap informasi yang terkandung dalam soal, (b) 

siswa tidak mengetahui apa yang ditanyakan dalam soal. (3) pada 

tahapan transformasi (transformation) sebanyak 24,56% siswa 

melakukan kesalahan, kesalahan yang dilakukan siswa meliputi: (a) 

siswa salah dalam meggunakan tanda operasi hitung, (b) siswa gagal 

mengubah kalimat matematika ke dalam model matematika yang 

benar, (4) pada tahapan keterampilan proses (process skill) sebanyak 

8,77% siswa melakukan kesalahan, kesalahan yang dilakukan siswa 

yaitu kesalahan dalam perhitungan atau komputasi. (5) pada tahapan 

penulisan jawaban akhir (encoding) sebanyak 12,28% siswa 

melakukan kesalahan, yaitu menuliskan jawaban akhir tidak sesuai 

dengan konteks soal. Pada tahapan (correls) sebanyak 8,77% siswa 

melakukan kesalahan, yaitu kesalahan karena ceroboh atau kurang 

teliti. Hal ini menunjukkan tingkat kesalahan yang paling banyak yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita SPLDV yaitu 

kesalahan memahami (comperhension) dengan presentase kesalahan 

sebanyak 31.58%. 

Kata kunci: Analisis Kesalahan, SPLDV, Newman 

PENDAHULUAN 

Matematika dianggap sangat penting bagi kehidupan manusia karena 

memiliki keterkaitan dan menjadi pendukung berbagai bidang ilmu. Tetapi di sisi 

lain, matematika juga dianggap sebagai suatu mata pelajaran yang cukup sulit 
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bagi siswa, bahkan cukup menakutkan bagi beberapa siswa. Hal ini mungkin 

karena matematika memiliki sifat abstrak, atau karena dalam pembelajaran, 

matematika diposisikan terlalu tinggi atau di awang-awang (terlalu menonjolkan 

sifat deduktif aksiomatik) dan kurang membumi atau kurang realistik, kurang 

dikaitkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada atau yang biasa ditemui siswa 

dalam lingkungan kehidupan siswa (Arifin, 2000). 

Menurut Hudojo (2003), matematika adalah suatu alat untuk 

mengembangkan cara berpikir, sehingga matematika sangat diperlukan baik untuk 

kehidupan sehari-hari maupun dalam menghadapi kemajuan IPTEK yang 

membuat matematika perlu dibekalkan kepada setiap siswa sejak pendidikan 

dasar, bahkan sejak pendidikan dini. Menurut BSNP (2007), menjelaskan bahwa 

mata pelajaran matematika bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir siswa 

dan memberikan pengetahuan matematika dasar. Pada jenjang menengah, 

pelajaran matematika juga bertujuan mengenalkan dasar-dasar matematika 

sebagai ilmu. 

Sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) adalah salah satu ruang 

lingkup materi pelajaran matematika pada satuan pendidikan SMP. Materi 

SPLDV merupakan salah satu materi yang memerlukan penyelesaian dengan 

tingkat kesulitan yang cukup tinggi karena terdapat beberapa cara dalam proses 

penyelesaiannya. Permasalahan yang terkait dengan masalah ini pada umumnya 

adalah Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) yang disajikan dalam 

soal cerita. Soal cerita penting untuk diberikan kepada siswa guna melatih siswa 

dalam menyelesaikan masalah, tetapi masih banyak siswa yang melakukan 

kesalahan saat menyelesaikan soal cerita tersebut. Kesalahan-kesalahan tersebut 

diantaranya yaitu kesalahan memahami soal, kesalahan malakukan komputasi, 

kesalahan menginterprestasikan jawaban model matematika (Raharjo dan Astuti, 

2011 :14). Penelitian yang dilakukan oleh Elsya Theresia (2017) mengenai profil 

pemecahan masalah matematika pada soal cerita materi SPLDV dapat dilihat 

kesalahan yang dilakukan siswa seperti pada gambar dibawah ini: 
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Pada gambar diatas terlihat siswa sudah dapat memisalkan sapi (x) dan 

ayam (y), namun siswa salah membaca informasi penting yang ada pada soal 

cerita tersebut sehingga siswa gagal ketika hendak mengubah kalimat matematika 

ke dalam model matematika yang benar. Oleh karena itu perlu adanya analisis 

kesalahan untuk mengetahui letak dari penyebab kesalahan-kesalahan siswa dan 

guru dapat memberikan bantuan yang tepat bagi siswa dalam pembelajaran 

mengenai materi soal cerita sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) 

tersebut sehingga siswa tidak melakukan kesalahan lagi. Salah satu cara untuk 

menganalisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita yaitu dengan 

menggunakan analisis kesalahan Newman. 

Metode analisis kesalahan Newman diperkenalkan pertama kali pada 

tahun 1977 oleh Anne Newman, seorang guru bidang studi matematika di 

Australia. Newman (Clement, 1980) mengemukakan kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita antara lain: (1) reading error 

(kesalahan membaca) terjadi karena siswa salah dalam membaca soal informasi 

utama, (2) comprehension error (kesalahan memahami) terjadi karena siswa 

kurang memahami soal terutama di dalam konsep, (3) transformation error 

(kesalahan dalam transformasi) merupakan kesalahan yang terjadi karena siswa 

belum dapat mengubah soal ke dalam bentuk matematika, (4) process skill error 

(kesalahan dalam keterampilan proses) terjadi karena siswa belum terampil dalam 

melakukan perhitungan, (5) encoding error (kesalahan dalam menuliskan jawaban 

akhir) merupakan kesalahan dalam proses penyelesaian, (6) corells error 
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(kesalahan kecerobohan atau kurang cermat). Indikator kesalahan Newman 

(Clement, 1980) dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Indikator Tipe-Tipe Kesalahan Menurut Newman (Clement, 1980) 

Tipe Kesalahan Indikator 

Reading error 
 Siswa salah dalam membaca istilah, 

simbol, kata-kata atau informasi penting 

dalam soal. 

Comprehension error 

 Siswa salah menangkap informasi yang 

terkandung dalam soal sehingga siswa 

tidak dapat memproses lebih ke proses 

selanjutnya. 

 Siswa tidak mengetahui apa yang 

sebenarnya ditanyakan pada soal. 

Transformation error 

 Siswa salah dalam menggunakan tanda 

operasi hitung untuk menyelesaikan soal. 

 Siswa gagal dalam mengubah kalimat 

matematika ke dalam model matematika 

yang benar. 

Process skill error 

 Siswa salah dalam melakukan perhitungan 

atau komputasi. 

 Siswa tidak melanjutkan prosedur 

penyelesaian. 

Encoding error  Kesalahan penulisan hasil akhir. 

 Kesalahan dalam menggunakan notasi. 

Corells error  Kesalahan karena ceroboh atau kurang 

cermat. 

 

Terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian tentang 

analisis kesalahan berdasarkan teori Newman, diantaranya penelitian yang 

dilakukan oleh Tarsisius Eko Bagus Trapsilo (2016) yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan tipe kesalahan siswa kelas IX SMP N 1 Banyubiru dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika materi sistem persamaan linear dua variabel 

berdasarkan metode analisis kesalahan Newman. Kesimpulan yang didapatkan 

adalah kesalahan yang dilakukan siswa sangat beragam, pada soal yang tergolong 

mudah, sebagian siswa hanya melakukan kesalahan transformasi, pada soal yang 

tergolong sedang, sebagian besar melakukan kesalahan keterampilan proses, dan 

pada soal yang tergolong sulit, sebagian siswa melakukan kesalahan memahami. 

Selain itu, terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Tulus Apriyanto (2010) 

yang bertujuan untuk menganalisis kesalahan siswa berdasarkan teori Newman, 

namun bedanya, penelitian ini menganalisis kesalahan terkait dengan materi soal 
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operasi hitung bilangan pecahan. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa 

kesalahan dalam menyelesaikan soal bilangan pecahan sebagian besar 

dikarenakan oleh kesalahan kecerobohan atau kurang cermat. Lebih khusus untuk 

analisis kesalahan tentang Sistem Persamaan Linier Dua Variabel juga telah 

dilakukan oleh Hazlita (2012) yang bertujuan untuk mengetahui kesalahan siswa 

dalam menyelesaikan pemecahan masalah pada materi sistem persamaan linier 

dua variabel. Hasil  yang didapatkan adalah masih banyak siswa yang salah dalam 

konsep dan interpretasi bahasa. 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian terkait analisis 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi SPLDV. Tujuan dalam 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui tipe-tipe kesalahan apa saja yang dilakukan 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita SPLDV berdasarkan Teori Newman dan 

untuk mengetahui rata-rata persentase kesalahan untuk setiap jenis kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita SPLDV. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang 

dilakukan adalah deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi 

tentang kesalahan siswa dalam mengerjakan soal cerita matematika khususnya 

pada materi SPLDV. Pemilihan subyek penelitian ini berdasarkan pertimbangan 

utama dalam pengumpulan data melalui purposive sample, yaitu teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiono, 2010). Subyek penelitian adalah 

seluruh siswa kelas 8F SMP N 2 Tuntang yang berjumlah 26 siswa. Penelitian ini 

dilaksanakan pada semester 2 tahun ajaran 2016/2017 dengan tempat Kelurahan 

Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. 

Instrumen pada penelitian ini adalah peneliti sebagai instrumen utama dan 

instrumen penunjang berupa soal cerita SPLDV dan pedoman wawancara. Soal 

tes dalam penelitian ini berbentuk soal cerita yang berkaitan dengan sistem 

persamaan linier dua variabel (SPLDV). Serta wawancara digunakan untuk 

mengumpulkan data berupa kata-kata yang merupakan ungkapan secara lisan 

tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam memahami soal cerita 

matematika.  
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Tabel 2. Instrumen Soal Tes 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Soal No Soal 

2.1 Menyelesaikan 

sistem persamaan 

linear dua variabel. 

 

Siswa dapat menyelesaikan 

soal cerita dalam kehidupan 

sehari-hari yang berhubungan 

dengan jual beli. 

1 Ani membeli 3 pensil dan 2 

penggaris seharga Rp 9.500,00. 

Di koperasi yang sama ardi 

membeli 6 pensil dan 5 

penggaris dengan harga Rp 

21.500,00. Jika varid ingin 

membeli 3 pensil dan 3 

penggaris. Berapa uang yang 

harus dimiliki varid? 

Siswa dapat menyelesaikan 

soal cerita yang berhubungan 

dengan usia. 

2 Tiga tahun yang lalu umur alan 

empat kali umur alex. Tiga 

tahun yang akan datang umur 

alan hanya dua kali umur alex. 

Berapa tahunkah masing-

masing umur alan dan umur 

alex? 

Siswa dapat menyelesaikan 

soal cerita masalah kehidupan 

sehari-hari yang berhubungan 

dengan uang. 

3 Disebuah tempat parkir terdapat 

84 kendaraan yang terdiri dari 

sepeda motor dan mobil. 

Setelah dihitung jumlah roda 

seluruhnya adalah 220 buah. 

Jika tarif parkir untuk sepeda 

motor Rp 1000,00 dan mobil 

Rp 2.000,00. Berapa uang yang 

diterima tukang parkir tersebut? 

 

HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian berupa analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV). Banyaknya kesalahan 

keseluruhan siswa yang ditemukan dalam menyelesaikan soal Sistem Persamaan 

Linear Dua Variabel (SPLDV) setelah hasil tes diteliti dan dikoreksi dapat dilihat 

pada tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Hasil Perkerjaan Siswa Per Soal 

 

No Soal 

Keterangan 

Benar Salah Tidak Menjawab Total 

1 18 8 0 26 

2 2 16 8 26 

3 11 9 6 26 

Total 31 33 14 78 

Presentase 39,8% 42,3% 17,9% 100% 

Hasil perkerjaan siswa kelas 8F sebanyak 26 siswa dapat dilihat pada tabel 

3, dapat diketahui bahwa banyak siswa yang kurang paham memahami soal cerita 
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sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) sehingga banyak siswa yang 

masih melakukan kesalahan. Hal ini dapat ditunjukan pada tabel 3 soal nomor 2 

yaitu sebanyak 16 siswa menjawab salah dan 8 siswa tidak mengerjakan soal 

cerita sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV).  

Tabel 4. Analisis Kesalahan Tiap Tipe Soal 

 

No 
Indikator 

Jumlah Siswa yang Melakukan Kesalahan 
Total 

Tipe 1 Tipe 2 Tipe 3 Tipe 4 Tipe 5 Tipe 6 

1 
SPLDV yang berkaitan 

dengan jual beli 
3 3 3 2 4 3 18 

2 
SPLDV yang berkaitan 

dengan usia 
2 11 4 - - - 17 

3 
SPLDV yang berkaitan 

dengan uang 
3 4 7 3 3 2 22 

Total 8 18 14 5 7 5 57 

Presentase 14,03% 31,58% 24,56% 8,77% 12,28% 8,77% 100% 

Keterangan: 

Tipe 1 : kesalahan membaca       Tipe 4 : kesalahan proses 

Tipe 2 : kesalahan memahami Tipe 5 : kesalahan penulisan jawaban 

Tipe 3 : kesalahan transformasi Tipe 6 : kesalahan ceroboh / kurang cermat 

 

Berdasarkan tabel 4 diatas, diketahui jumlah presentase kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal cerita Sistem Persamaan Linear 

dua Variabel (SPLDV). Tipe kesalahan terbanyak yang dilakukan oleh siswa yaitu 

pada kesalahan tipe 2 (kesalahan memahami) dengan presentase kesalahan sebesar 

31,58%. Kesalahan tipe 2 tersebut banyak dilakukan oleh siswa pada soal nomor 2 

dengan indikator soal siswa dapat menyelesaikan soal cerita SPLDV yang 

berhubungan dengan umur. Tipe kesalahan paling sedikit yang dilakukan oleh 

siswa yaitu pada kesalahan tipe 4 (kesalahan proses) dan kesalahan tipe 6 

(kesalahan ceroboh atau kurang cermat) yang masing-masing memiliki presentase 

kesalahan sebesar 8,77%. Peneliti memilih 3 subyek berdasarkan kesalahan 

terbanyak, yaitu Sb-1, Sb-2, dan Sb-3 untuk menunjukkan letak kesalahan-

kesalahan dan tipe-tipe kesalahan apa saja yang dilakukan oleh siswa tersebut 

berdasarkan tipe kesalahan Newman dalam menyelesaikan soal cerita SPLDV. 

Rekapitulasi kesalahan yang dilakukan subyek dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Klasifikasi Kesalahan Siswa Menurut Newman (Clement, 1980) 

Tipe Kesalahan 

Sb-1 Sb-2 Sb-3 

Nomor soal 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Reading error √ × √ √ × √ √ × × 

Comperhension 

error 
× × × √ × √ √ × × 

Transformation 

error 
× × × √ × √ √ × × 

Process skill 

error 
× × × × × √ × × × 

Encoding error × × × × × √ × × × 

Corells error × × × × × √ × × × 

× : terjadi kesalahan   √: tidak terjadi kesalahan 

1. Sb-1 

Soal nomor 1  

 Subyek sudah benar dalam membaca soal, subyek sudah bisa menangkap 

informasi dan juga sudah bisa mengubah kalimat matematika ke dalam model 

matematika yang benar, namun dalam proses komputasi atau melakukan 

perhitungan subyek masih salah dan juga ketika melanjutkan persamaan yang 

ke 2 subyek belum memahami maksud dari pertanyaan pada soal  SPLDV 

tersebut sehingga salah ketika melanjutkan ke langkah selanjutnya. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil perkerjaan subyek dan diperkuat dengan kutipan 

wawancara dan perkerjaan subyek pada Gambar 1. 

P : “pada soal nomor 1 (sambil 

menunjukkan letak kesalahannya), apa  

perhitungan km sudah benar?” 

Sb-1: “(menghitung ulang) oh iya pak 

saya kurang teliti, seharusnya itu 

47500.” 

P : “lain kali lebih teliti y dek. Lalu itu 

(menunjuk persamaan ke 2) apa 

persamaannya sudah benar?” 

Sb-1: “emm,, saya kurang paham pak, 

saya rasa sudah benar” 

P : “itu seharusnya kita cari y terlebih 

dahulu menggunakan persamaan yang 

sama. Jika x dan y sudah ketemu baru 

kita subtitusikan x dan y ke pertanyaan 

dari soal tersebut yaitu 3x dan 3y 

(sambil menjelaskan). 
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Gambar 1

Pada gambar 1 terlihat subyek tidak mengalami kesalahan dalam membaca 

soal (Reading error) dan juga tidak mengalami kesalahan transformasi 

(Transformation error) karena terlihat subyek sudah bisa merubah kalimat 

matematika ke dalam model matematika yang benar. Subyek melakukan 

kesalahan proses menghitung (Process skill error) ketika kurang teliti saat 

mengalikan 9500 dengan 5 dan hasil perkaliannya adalah 45.500 yang seharusnya 

47.500. Subyek juga melakukan kesalahan ketika melanjutkan ke persamaan yang 

ke-2. Terlihat pada gambar 1 dan transkip dari wawancara, subyek tidak paham 

ketika melanjutkan permasalahan tersebut dan kemudian melakukan kesalahan 

(Comperhension error). 

Soal nomor 2 

 Subyek salah dalam membaca (Reading error) informasi utama yang ada 

pada soal cerita SPLDV tersebut sehingga pada langkah selanjutnya yaitu dalam 

mengubah kalimat matematika ke dalam model matematika yang benar subyek 

mengalami kesalahan (Transformation error). Hal ini dapat dilihat dari hasil 

perkerjaan subyek dan diperkuat dengan kutipan wawancara dan perkerjaan 

subyek pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2  

P : “setelah membaca soal nomor 2, 

bagaimana langkah untuk 

menyelesaikan soal tersebut?” 

Sb-1: “saya belum paham pak 

membuat modelnya seperti apa, dan 

masih bingung juga soal yang seperti 

ini. 

 

 

 

 

 Pada gambar nomor 2 dan kutipan wawancara di atas terlihat subyek salah 

membaca informasi utama dan belum memahami maksud dari soal cerita tersebut 

serta masih gagal dalam mengubah kalimat matematika ke dalam model 

matematika yang benar, hal itu ditunjukkan pada gambar diatas, subyek belum 
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dapat menentukan persamaan-persamaan yang ada pada soal cerita SPLDV 

sehingga terjadi kesalahan dalam menjawab soal tersebut.  

Soal nomor 3 

 Subyek sudah benar dalam membaca soal dan menyebut istilah-istilah 

yang ada pada soal tersebut. Subyek juga sudah mengetahui apa yang sebenarnya 

ditanyakan pada soal, namun subyek masih salah dalam menuliskan model 

matematika dengan benar pada soal cerita tersebut. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

perkerjaan subyek dan diperkuat dengan kutipan wawancara dan perkerjaan 

subyek pada Gambar 3. 

P : “kira-kira langkah awal 

mengerjakan soal nomor 3 

bagaimana?” 

Sb-1 : “memisalkan x itu mobil, dan 

y itu motor pak” 

P : “lalu setelah itu?” 

Sb-1: “membuat modelnya, tapi saya 

bingung mau bikin persamaannya.” 

 

 

 

Gambar 3

 Pada gambar 3 terlihat subyek sudah mampu membaca soal dan 

memisalkan “x” itu mobil dan “y” itu sepeda motor. Kesalahan yang dilakukan 

subyek adalah ketika menangkap informasi yang terkandung dalam soal cerita 

sehingga saat mengubah kalimat matematika ke dalam model matematika subyek 

masih melakukan kesalahan. Hal itu juga terlihat pada transkip wawancara yang 

menyatakan bahwa subyek masih bingung ketika hendak membuat persamaan-

persamaan SPLDV setelah subyek membaca soal cerita tersebut. 

2. Sb-2 

Soal nomor 1  

Subyek sudah benar dalam membaca soal, kata-kata atau informasi penting 

yang ada pada soal cerita tersebut. Subyek juga dalam mengubah kalimat 

matematika ke dalam model matematika sudah benar, dalam proses subyek juga 
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sudah menyelesaikannya dengan baik, namun ketika menuliskan jawaban akhir 

subyek masih mengalami kesalahan. Hal ini dapat dilihat dari hasil perkerjaan 

subyek dan diperkuat dengan kutipan wawancara dan perkerjaan subyek pada 

Gambar 4. 

Gambar 4 

P : “soal nomor 1 kira-kira salah 

kamu dimana dek?” 

Sb-2 : “salah menghitung pak, 

harusnya itu 7500, tapi saya kurang 

teliti lagi." 

P  : ”itu nilai x dan y sudah benar 

tapi lain kali lebih teliti lagi ya dek” 

Sb-2  : “iya pak.” 

 

 

 

Pada gambar 4 terlihat subyek tidak mengalami kesalahan membaca soal 

(Reading error) dan juga tidak mengalami kesalahan transformasi 

(Transformation error) karena subyek sudah dapat merubah kalimat matematika 

ke dalam model matematika yang benar. Pada ketrampilan proses, subyek juga 

sudah menyelesaikan soal dengan benar terlihat subyek sudah bisa menentukan 

nilai x adalah 1500 dan nilai y adalah 2500. Kesalahan yang dilakukan subyek 

yaitu kesalahan dalam penulisan jawaban akhir (Encoding error), hal itu 

dikarenakan subyek kurang teliti atau kurang cermat (Corells error) ketika 

mengalikan 3 dengan 2500 adalah 5000 yang seharusnya ada 7500. 

Soal nomor 2 

 Subyek salah dalam membaca informasi penting yang ada pada soal cerita 

tersebut sehingga tidak dapat mengubah kalimat matematika tersebut ke dalam 

model matematika dengan benar. Hal ini dapat dilihat dari hasil perkerjaan subyek 

dan diperkuat dengan kutipan wawancara dan perkerjaan subyek pada Gambar 5.
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P:“kira-kira langkah utama untuk 

menyelesaikan soal nomor 2 gmn 

dek? 

Sb-2: “saya bingung pak, menulis 

model matematikanya tidak bisa, 

bikin persamaannya juga tidak 

paham.” 

P: “dlu sudah pernah diajarkan blm?” 

Sb-2: “ sudah pak tapi lupa”

Gambar 5  

 Pada gambar 5 terlihat subyek belum mampu menangkap informasi utama 

yang ada pada soal cerita tersebut dan tidak bisa merubah kalimat matematika ke 

dalam model matematika yang benar. Subyek juga masih belum memahami apa 

yang sebenarnya ditanyakan pada soal, hal itu ditunjukkan dari transkip 

wawancara yang menyatakan bahwa subyek bingung mengenai soal cerita 

tersebut ketika hendak menyelesaikannya. 

3. Sb-3 

Soal nomor 1 

 Subyek sudah benar dalam membaca soal, subyek sudah bisa menangkap 

informasi dan juga sudah bisa mengubah kalimat matematika ke dalam model 

matematika yang benar, namun saat melakukan perhitungan atau komputasi 

subyek masih melakukan kesalahan. Hal ini dapat dilihat dari hasil perkerjaan 

subyek dan diperkuat dengan kutipan wawancara dan perkerjaan subyek pada 

Gambar 6. 

P: “apakah –y dan y itu sama dek? 

Sb-3: “emm,, (bingung) sepertinya 

beda pak”. 

P: “-y itu berarti ada sama dengan -

1y, jadi harus dirubah menjadi y 

(positif)” 

Sb-3: “oh iya pak, berarti hasilnya 

2500 ya? 

P: “iya,, lebih teliti lagi ya dek..”
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Gambar 6  

 Pada gambar 6 terlihat subyek tidak mengalami kesalahan dalam membaca 

soal (Reading error) dan juga tidak mengalami kesalahan transformasi 

(Transformation error) karena terlihat subyek sudah bisa merubah kalimat 

matematika ke dalam model matematika yang benar. Kesalahan yang dilakukan 

subyek yaitu kesalahan proses (Process skill error) terlihat pada gambar diatas 

subyek salah dalam melakukan perhitungan atau komputasi. Subyek menganggap 

–y itu bukan -1y dan membuat subyek bingung ketika menyelesaikan soal tersebut 

sehingga terjadi kesalahan. 

Soal nomor 2 

 Subyek salah dalam membaca informasi penting yang ada pada soal cerita 

tersebut sehingga tidak dapat mengubah kalimat matematika tersebut ke dalam 

model matematika dengan benar. Subyek juga salah menangkap informasi yang 

terkandung dalam soal sehingga subyek tidak bisa memproses lebih ke proses 

selanjutnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil perkerjaan subyek dan diperkuat 

dengan kutipan wawancara dan perkerjaan subyek pada Gambar 7. 

 

P: “langkah utama mengerjakan soal 

nomor 2 bagaimana dek? 

Sb-3: “buat modelnya, tapi g bisa 

caranya..” 

P: “sudah baca soalnya kan?” 

Sb-3: “iya pak, cuman itu empat kali 

ditulis gimana, dua kali ditulis 

gimana jg bingung pak modelnya.” 

  

 

Gambar 7

Pada gambar 7 dan transkip wawancara terlihat subyek belum menangkap 

informasi penting yang terkandung dalam soal sehingga subyek gagal ketika 

hendak mengubah kalimat matematika ke dalam model matematika yang benar. 
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Subyek belum mengerti mengenai bagaimana cara menyelesaikan soal cerita yang 

berhubungan dengan usia. 

Soal nomor 3 

 Subyek salah dalam membaca informasi penting yang ada pada soal cerita 

tersebut. Hal ini dapat dilihat dari hasil perkerjaan subyek dan diperkuat dengan 

kutipan wawancara dan perkerjaan subyek pada Gambar 8. 

 

P: “itu mobil sama sepeda motor 

dimisalkan apa y dek? 

Sb-3: “ mobil x dan motor y pak” 

P: “persamaan 2x + 4y didapat dari 

mana ya? 

Sb-3: “semua roda 220. (sambil 

mikir) eh,,, itu roda x mobil harusnya 

4 pak,,,,,” 

P: “Hmmm,, lebih teliti lagi yaa.” 

Gambar 8

Pada gambar 8 dan transkip wawancara terlihat subyek salah dalam 

membaca informasi penting yang ada pada soal (Reading error). Subyek sudah 

mengetahui apa yang sebenarnya ditanyakan dalam soal dan sudah menyelesaikan 

soal dengan hasil yang benar, tetapi kesalahan membaca kalimat penting tersebut 

membuat jawaban subyek tetap salah walaupun prosesnya dan prosedur 

penyelesaiannya sudah benar. Subyek salah ketika menuliskan jumlah roda sepeda 

motor dan jumlah roda mobil untuk dibuat persamaan yang seharusnya 4x + 2y = 

220 dan dituliskan oleh subyek 2x + 4y = 220. Dari hasil wawancara subyek 

kurang teliti ketika hendak membaca soal yang akan dijadikan model matematika 

untuk menyelesaikan soal cerita sistem persamaan linear 2 variabel tersebut. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa 

SMP N 2 Tuntang dalam mengerjakan soal cerita sistem persamaan linear dua 
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variabel (SPLDV) digolongkan kedalam 6 tipe kesalahan. kesalahan tipe 1 yaitu 

kesalahan membaca (Reading error) dengan presentase kesalahan sebesar 

14,03%. Kesalahan tipe 2 yaitu kesalahan memahami soal (Comperhension error) 

dengan presentase kesalahan sebesar 31,58%. Kesalahan tipe 3 yaitu kesalahan 

transformasi (transformation error) dengan presentase kesalahan sebesar 24,56%. 

Kesalahan tipe 4 yaitu kesalahan dalam keterampilan proses (process skill) 

dengan presentase kesalahan sebesar 8,77%. Kesalahan tipe 5 yaitu kesalahan 

penulisan jawaban (encoding error) dengan presentase kesalahan sebesar 12,28%. 

Kesalahan tipe 6 yaitu kesalahan ceroboh atau kurang cermat (Corells error)  

dengan presentase kesalahan sebesar 8,77%. Kesalahan yang paling banyak 

dilakukan oleh siswa adalah kesalahan tipe 2 (Comperhension error) yaitu dengan 

presentase kesalahan sebesar 31,58%. Hal ini menunjukkan tingkat kesalahan 

yang paling banyak yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

SPLDV yaitu kesalahan memahami (comperhension) dengan presentase 

kesalahan sebanyak 31.58%. 
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