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ABSTRAK 

Kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika masih sering ditemui khususnya pada soal 

cerita, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan siswa SMP kelas VII pada 

soal cerita materi pecahan berdasarkan tahapan kesalahan Newman. Subjek dalam penelitian ini 

berjumlah 3 siswa Kelas VII SMP 04 Bopkri Kelet Keling Jepara, adapun cara pengambilan subjek 

dalam penelitian ini dengan teknik purposive sampling. Dasar pertimbangan pemilihan subjek dalam 

adalah siswa yang melakukan kesalahan pada setiap soal, mendapatkan nilai terendah dan 

berkomunikasi dengan baik, maka diperoleh 3 subjek dengan inisial S-1, S-2, dan S-3, kemudian 

dilakukan wawancara tidak terstruktur dengan berpedoman pada hasil tes subjek. Hasil penelitian 

menunjukkan (1) S-1 melakukan kesalahan menuliskan jawaban akhir (Encoding error) dan kesalahan 

kecerobohan atau kurang cermat (Corells error) pada soal nomor 1 dan 3, dan melakukan kesalahan 

mentransformasi (Transformation error), kesalahan proses (Process skill error), kesalahan menuliskan 

jawaban akhir (Encoding error) dan kesalahan kecerobohan atau kurang cermat (Corells error) pada 

soal nomor 2 (2) S-2 melakukan kesalahan memahami soal (Comprehension error), kesalahan 

mentransformasi (Transformation error), kesalahan proses (Process skill error), kesalahan menuliskan 

jawaban akhir (Encoding error) dan kesalahan kecerobohan atau kurang cermat (Corells error) pada 

soal nomor 1 dan 3 dan melakukankan kesalahan mentransformasi (Transformation error), kesalahan 

proses (Process skill error),  kesalahan menuliskan jawaban akhir (Encoding error) dan kesalahan 

kecerobohan atau kurang cermat (Corells error) pada soal nomor 2 (3) S-3 melakukan kesalahan 

memahami soal (Comprehension error), kesalahan mentransformasi (Transformation error), kesalahan 

proses (Process skill error),  kesalahan menuliskan jawaban akhir (Encoding error) dan kesalahan 

kecerobohan atau kurang cermat (Corells error) pada soal nomor 1 dan 3 dan S-2 juga melakukan  

kesalahan mentransformasi (Transformation error), kesalahan proses (Process skill error),  kesalahan 

menuliskan jawaban akhir (Encoding error) dan kesalahan kecerobohan atau kurang cermat (Corells 

error) pada soal nomor 2. 

 

Kata –kata kunci : Analisis Kesalahan , Soal Cerita , Pecahan,  Newman 
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PENDAHULUAN 
Pelajaran matematika perlu diberikan kepada siswa mulai dari sekolah dasar untuk 

membekali kemampuan berpikir logis, analitis, sitematis, kritis dan kreatif serta kemampuan 

bekerjasama dalam menjawab permasalahan matematika yang ada dalam kehidupan sehari-hari 

(Depdiknas, 2006). Permasalahan matematika yang menggunakan bahasa verbal dan berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari dinyatakan dalam bentuk soal cerita (Rosyidi, 2005:13). Pada 

kenyataannya hingga saat ini keterampilan dalam menyelesaikan soal cerita matematika masih 

cukup rendah (Hanifah, 2009). 

Hasil penelitian Tried in International Mathematics and Science Study (TIMSS) And 

Program for International Assessment Of Student (PISA) di bidang matematika, mengemukakan 

bahwa hasil PISA yang diwakili oleh siswa berumur 15 tahun menunjukan setengah dari siswa 

Indonesia hanya mencapai skor dibawah level satu dalam menyelesaikan soal cerita matematika dan 

tidak ada yang mencapai level lima atau enam, dimana level tersebut mengukur kreativitas dalam 

penalaran kompleks Strategic Review (2011). Hal ini menunjukkan bahwa siswa di Indonesia masih 

sering melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita matematika.   

Kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita juga dapat terjadi ketika siswa 

menyelesaikan soal cerita yang terkait dengan pecahan. Menurut Winarti dkk (2008), pecahan 

merupakan bagian dari bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk 
 

 
 dengan     merupakan 

bilangan bulan,      , dan   bukan faktor dari  . “ ” dinamakan pembilang dan “ ” dinamakan 

penyebut. Pecahan merupakan salah satu materi dasar yang harus dipahami siswa untuk melanjutkan 

pengetahuan berikutnya, dengan demikian sangat penting bagi siswa untuk memahami dan 

menguasai materi pecahan (Kiki dan Pradnyo, 2013). Hasil penelitian Wicaksono (2013) 

mengemukakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita terkait 

materi pecahan, yaitu kesalahan membaca soal, kesalahan memahami soal, kesalahan transformasi, 

kesalahan ketrampilan dalam proses menghitung, kesalahan notasi operasi dan kesalahan 

kecerobohan atau kurang cermat. 

Kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan materi pecahan akan 

terulang kembali jika tidak segera ditindaklanjuti dengan tepat. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

analisis kesalahan. Hufeisen dan Neuner (1999) menjelaskan bahwa analisis kesalahan adalah 

sebuah tindakan yang berasal dari tingkatan yang berbeda-beda untuk mengidentifikasi, 

mengklasifikasi, menjelaskan, mengoreksi serta menilai. Adapun tahapan-tahapan analisis kesalahan 

yang sesuai dan yang dapat dilakukan pada bentuk soal cerita yaitu melalui analisis kesalahan 

berdasarkan kategori Newman. 

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 

(Kesalahan Kecerobohan atau Kurang Cermat) 

Newman (Clement, 1980) juga mengemukakan bahwa: 

Newman used the word "hierarchy" because she reasoned that failure at any level of the above 

sequence prevents problem solvers from obtaining satisfactory solutions (unless by chance they 

arrive at correct solutions by faulty reasoning). 

Dari pernyataan tersebut mengandung arti bahwa penyebab kesalahan yang dikemukakan Newman 

bersifat hierarki yang berarti kesalahan yang satu merupakan landasan bagi kesalahan berikutnya. 

Berikut adalah indikator kesalahan Newman (Clemant, 1980) yang dapat dilihat dari tabel 1. 

Indikator kesalahan Newman (Clement,1980) dapat dilihat dari tabel 1. 

Tabel 1. Indikator Kesalahan Newman (Clemant ,1980) 

Jenis Kesalahan Indikator 

Kesalahan dalam membaca soal 

(Reading error) 
 Siswa salah dalam membaca 

istilah, simbol,  kata-kata atau 
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informasi penting dalam soal. 

Kesalahan dalam memahami 

soal (Comprehension error ) 
 Siswa tidak mengetahui apa 

yang sebenaarnya ditanyakan 

pada soal.  

 Kesalahan menangkap 

informasi yang ada di soal 

sehingga tidak dapat 

menyelesaiakan ke proses 

selanjutnya. 

Kesalahan mentransformasikan 

(Transformation error) 
 Siswa gagal dalam mengubah 

kebentuk model matematika 

yang benar. 

 Siswa salah dalam 

menggunakan tanda operasi 

hitung untuk menyelesikan soal. 

Kesalahan dalam keterampilan 

proses 

(Process skill error) 

 Siswa salah dalam perhitungan 

atau komputasi. 

 Siswa tidak melanjutkan 

prosedur penyelesaian. 

Kesalahan dalam menuliskan 

jawaban akhir 

(Encoding error) 

 Siswa tidak dapat  menuliskan 

jawaban akhir yang diminta dari 

soal. 

 

Kesalahan kecerobohan atau 

kurang cermat  

(Corells error) 

 Siswa tidak dapat  

menyimpulkan jawaban sesuai 

kalimat matematika. 

 Kesalahan karena kecerobohan 

atau kurang cermat. 

 

Berdasarkan  uraian yang telah dikemukaan di atas, dilakukan penelitian yang berjudul “ Analisis 

Kesalahan Siswa Kelas VII SMP Bopkri 04 Kelet Keling Jepara Pada Soal Cerita Pecahan 

Berdasarkan Tahapan Kesalahan Newman”. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesalahan 

siswa SMP kelas VII dalam menyelesaikan soal cerita terkait materi pecahan berdasarkan tahapan 

kesalahan Newman 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah 

suatu penelitian dengan data yang dianalisis berupa data kualitatif, meneliti langsung ke sumber data 

misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain. Analisis data terdiri dari tiga tahap yaitu redusi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013). Subjek dalam penelitian ini 

berjumlah 3 siswa Kelas VII SMP 04 Bopkri Kelet Keling Jepara, adapun cara pengambilan subjek 

dengan teknik purposive sampling. Dasar pertimbangan pemilihan subjek dalam penelitian ini adalah 

siswa yang melakukan kesalahan pada setiap soal yang dikerjakan, mendapatkan nilai terendah dan 

dapat berkomunikasi dengan baik, maka diperoleh 3 subjek dengan inisial subjek S-1, S-2, dan S-3. 

Sebelum peneliti mengambil 3 subjek, peneliti memberikan tes yang terdiri dari 3 soal cerita pecahan 

pada semua siswa kelas VII sebanyak 20 siswa, setelah diberikan tes peneliti mengoreksi jawaban 

siswa, kemudian peneliti memiliah 3 subjek dengan kriteria yang telah ditentukan dan dilakukan 

wawancara. Peneliti memilih subjek yang melakukan kesalahan pada semua nomor karena subjek 

yang melakukan kesalahan semua nomor kemungkinan besar melakukan kesalahan pada semua tipe 

kesalahan. Pengambilan data dilakukan pada bulan November – Desember 2016 

Instrumen pada penelitian ini adalah peneliti sebagai instrument utama dan intrumen 

penunjang berupa 3 soal cerita pecahan dan pedoman wawancara. Adapun soal yang digunakan dapat 

dilihat pada tabel 2. 
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Tabel 2. Kisi-Kisi Instrumen Tes 

No 

soal 
Soal 

1 

Astrid membeli 4,5 meter kain flannel di toko A,  
 

 
 meter 

kain flannel di toko B, dan 
 

 
 meter kain flannel di toko C. 

Jika kain tersebut hanya di gunakan 80% untuk membuat tas 

dan 20% untuk membuat dompet. Berapa banyak kain 

flannel yang digunakan untuk membuat tas? 

2 

Pak Ali mempunyai sebidang tanah, 
 

 
 bagian dari tanah 

tersebut dibuat kolam ikan, 
 

 
  bagian untuk jalan, dan 

sisanya ditanami rumput. Jika tanah untuk jalan 120    , 

maka luas tanah yang ditanami rumput? 

3 

Setiap bulannya, kakak selalu menyisihkan 20% dari gajinya 

untuk ditabung. Namun, bulan ini kakak berniat untuk 

memberikan sedikit bagian uang tabungan sebulannya untuk 

uang jajan adik-adiknya. Dari uang tabungannya, kakak 

memberikan Adi 15% bagian, Ika sebesar 0,24 bagian dan 

Tika sebesar 0,30 bagian, sedangkan sisanya akan tetap 

kakak tabungkan. Jika gaji kakak tiap bulan sebesar Rp 

5.000.000, berapakah masing-masing uang jajan yang Adi, 

Ika dan Tika dapatkan? Berapakah uang yang kakak tabung 

bulan ini? 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Setelah dilakukan tes, maka dilakukan pemilihan subjek berdasarkan kriteria yang sudah 

ditentukan, sehingga peneliti dapat melakukan wawancara secara langsung kepada subjek yang sudah 

dipilih. Subjek diberikan beberapa pertanyaan dan  menuliskan kembali jawaban mereka di kertas 

lain, untuk mengetahui letak kesalahan mereka. Rekapitulasi kesalahan yang dilakaukan subjek dapat 

dilihat pada Tabel 3 . 

Tabel 3 Klasifikasi Kesalahan Siswa Menurut Newman (Clement, 1980) 

Tipe 

kesalahan 

S-1 S-2 S-3 

Nomor soal 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Reading error √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Comprehensio

n error 
√ √ √ X √ X X √ X 

Transformation  

error 
√ X √ X X X X X X 

Process skill 

error 
√ X √ X X X X X X 

Encoding error X X X X X X X X X 

Corells error X X X X X X X X X 

X :terjadi kesalahan √ : tidak terjadi kesalahan 

Berikut ini jawaban dan hasil wawancara dari subjek sebagai berikut. 

1. S-1 

Soal nomor 1. 

Subjek sudah benar dalam membaca soal, subjek sudah bisa menyebutkan setiap unsur dari 

yang diketahui secara benar dan memahami apa yang ditanyakan dari soal, subjek juga dalam 

mengubah apa yang ditanyakan ke model matematika sudah benar, dalam proses subjek juga 

sudah mampu menyelesaikan dengan baik, namun ketika menuliskan jawaban akhir subjek 



 
 

10 
 

mengalami kesalahan hal ini dapat dilihat dari hasil perkejaan subjek dan diperkuat dengan 

kutipan wawancara dan pekerjaan subjek pada Gambar 1. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 . Kutipan wawancara dan pekerjaan subjek nomor 1 

Subjek tidak mengalami kesalahan membaca soal (Reading error), subjek juga tidak mengalami 

kesalahan dalam memahami soal (Comprehension error) karena subjek telah memahami maksud 

soal dan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Hal ini tampak ketika subjek ditanya tentang 

apa yang diketahui dalam soal subjek dapat menjawab dengan benar, begitu pula ketika subjek 

ditanya tentang apa yang ditanyakan soal subjek juga bisa menjawab dengan benar hal tersebut 

dapat dilihat dari hasil wawancara dan hasil pekerjannya yang telah ditunjukan di gambar 2. Subjek 

tidak melakukan kesalahan dalam transformasi soal cerita ke dalam model matematika 

(Transformation error) hal tersebut terlihat dalam hasil pekerjaan subjek, yaitu dengan mencari 

terlebih dahulu kain yang dimiliki Astrid dengan cara menjumlahkan setiap kain yang telah dibeli 

Astrid dari toko-toko yang berbeda (      
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

   

  
), setelah subjek menemukan 

banyaknya kain yang dimiliki Astrid, subjek mencari banyaknya kain yang dibutuhkan Astrid untuk 

membuat tas yaitu dengan cara (    
   

  
) sampai sini subjek sudah benar dalam menyelesaikan 

baik menggunakan operasi hitung maupun mentransformasikan soal cerita ke dalam model 

matematika, ketika proses menghitung ( Process skill error)subjek juga dalam melakukannya 

dengan benar namun dalam menuliskan jawaban akhir subjek mengalami kesalahan (Encoding 

error) yaitu dapat dilihat dalam hasil pekerjaan subjek ketika subjek menyederhanakan 
    

   
 

  

 
, 

seharusnya yang benar adalah 
    

   
 

  

 
, kesalahan subjek dalam menuliskan jawaban akhir 

(Encoding error)mengakibatkan timbulnya kesalahan dalam kecerobohan atau kurang 

cermat(Corells error). 

Soal nomor 2 
Subjek sudah benar dalam membaca soal, subjek sudah bisa menyebutkan unsur-unsur dari apa 

yang diketahui dan ditanyakan dalam soal, namum subjek salah dalam mengubah soal cerita ke 

model matematika yaitu ketika subjek menjelaskan bahwa pemahamnya bagaimana cara mencari 

luas tanah yang ditanami rumput adalah dengan mengalikan bagian tanah yang dibuat jalan dengan 

P : Oke,  terus rumus apa yang kamu gunakan dalam menyelesaika soal 

tersebut? Rumusnya itu apa? 

S : Penjumlahan dan perkalian 

P : Oke, penjumlahan dan perkalian. terus tunjukan bagaimana cara kamu 

menyelesaikan soal tersebut. Caranya gimana? Cara yang pertama 

bagaimana? 

S :     dijadikan pecahan menjadi 
  

  
, ditambah  

 

 
 di jadikan pecahan biasa 

menjadi 
 

 
 dan kemudian di tambah 

 

 
 sama dengan 

        

  
 sama dengan 

   

  
,     

  

   
 

   

  
 , 

  

   
 di perkecil menjadi 

 

  
 

   

  
 mendapatkan 

    

   
 

diperkecil lagi menjadi 
  

 
 diperkecil lagi  

 

 
 (Sambil menunjuk hasil 

jawabannya) 
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luas tanah yang dibuat 

jalan, hal ini dapat dilihat 

dari hasil pekerjaan 

subjek dan diperkuat dengan kutipan wawancara dan pekerjaan subjek pada gambar 2.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  kutipan wawancara dan pekerjaan subjek nomor 2 

Subjek tidak mengalami kesalahan membaca soal (Reading error), subjek juga telah memahami 

maksud soal dan apa yang diketahui dan tidak mengalami kesalahan dalam memahami soal 

(Comprehension error). Hal ini tampak ketika subjek ditanya tentang yang diketahui dan ditanyakan 

dari soal, subjek mampu menjawab dengan benar seperti yang telah ditunjukan pada wawancara dan 

hasil pekerjaanya pada gambar 3. Kesalahan yang dilalukan subjek adalah salah dalam 

mentranformasikan soal cerita ke model matematika, hal itu tampak bahwa subjek menyelesaikan 

soal tersebut dengan cara 
 

 
       , setelah dikonfirmasi saat wawancara diketahui bahwa 

subjek berangkapan mencari luas tanah yang ditanami rumput dengan cara mengalikan bagian tanah 

untuk jalan dengan luas tanah yang di buat jalan karena kedua hal tersebut sudah diketahui dari soal 

maka subjek beranggapan bahwa dengan mengalikan 
 

 
        adalah cara untuk 

menyelesaikan soal tersebut, kesalahan dalam mentrasnformasikan (Transformation error) 

menimbulkan kesalahan lain yaitu kesalahan dalam keterampilan proses (Proces skill error), 

kesalahan dalam menuliskan jawaban akhir (Encoding error), dan kesalahan kecerobohan atau 

kurang cermat (Corells error).  

 

Soal nomor 3  

Pada soal nomor 3, subjek sudah benar dalam membaca soal, subjek sudah bisa menyebutkan 

unsur-unsur dari apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Subjek sudah benar dalam 

mengubah soal cerita ke model matematika, dalam proses menghitung subjek juga sudah benar 

S :  

 
 dari 120    digunakan untuk mencari luas tanah yang 

ditanami rumput 

P : Coba kamu tunjukan sama kakak bagaimana cara kamu 

menyelesaikannya? 

S : (Subjek membaca hasil pekerjaannya) 

P : Coba jelaskan ke kakak, kenapa kamu mencari luas tanah yang 

ditanami rumput dengan cara 
 

 
    ? 

S : Soalnya itu yang diketahui dengan lengkap,  

P : Maksudnya bagaimana itu dek yang diketahui dengan lengkap? 

S : Ya, kalau untuk yang buat jalan kan udah diketahui bagiannya 

dan luas tanah yang dibuat jalan, kalau rumput kan belum di 

ketahui luas tanah yang di tanami rumput 

P : Jadi, karena bagian tanah dan luas tanah untuk jalan sudah 

diketahui makane kamu menggunakn itu untuk menghitung luas 

tanah rumput ya? 

S : Iya kak 

P : Terus apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan soal 

tersebut? Yang pertama kamu lakukan apa? 

 S : Mencari luas tanah yang ditanami rumput 

 P  : Mencari luas tanah yang ditanami rumput terlebih dahulu, 

terus rumus yang kamu gunakan apa? 
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dalam melakuknya, namun subjek melakukan kesalahan dalam menuliskan jawaban akhir. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil pekerjaan subjek yang diperkuat dengan kutipan wawancara gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  kutipan wawancara dan pekerjaan subjek nomor 3 

Subjek tidak mengalami kesalahan membaca soal (Reading error), subjek juga telah memahami 

maksud soal dan apa yang diketahui dan tidak melakukan kesalahan dalam memahami soal 

(Comprehension error). Hal ini tampak ketika subjek ditanya tentang pemahaman terhadap soal 

subjek mampu menjawab dengan benar hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dan hasil 

pekerjaannya. Subjek juga sudah mampu mentransformasikan dengan benar dari soal cerita ke model 

matematika sehingga subjek tidak melakukan kesalahan dalam transformasikan ( Transformation 

error), dalam melakukan proses menghitung subjek juga tidak melakukan kesalahan(Process skill 

error) . Meskipun subjek sudah benar dalam mentransformasikan soal dan proses menghitung, namun 

subjek melakukan kesalahan dalam menuliskan jawaban akhir hal ini tampak ketika subjek 

menjumlahan                                , seharusnya hasil dari         
                        akibat dari kesalahan ini maka hasil                   
       , seharusnya                           akibat kesalahan tersebut dapat menimbulkan 

kesalahan lain kesalahan kecerobohan atau kurang cermat (Corells error) karena subjek tidak 

menuliskan jawaban akhir dengan benar. 

P : Rumus yang kamu gunakan hanya perkalian ya, Oke langkah pertama 

yang kamu lakukan bagaimana? 

S : Mencari 20% gaji kakak yang akan di tabungkan,                  

                     
  

   
                 (Subjek 

menunjukan hasil pekerjaannya) 

P : Terus, langkah selanjutnya? 

S : Mencari uang kakak yang diberikan kepada adik-adiknya (Subjek 

membaca hasil pekerjaannya) 

P : Sudah? kalau sudah coba jelaskan ke kakak 

S : (Subjek menjelaskan hasil pekerjaanya dengan menunjuk ke kertas 

jawabannya)  

Yang pertama mencari uang kakak yang ditabungkan, setelah mencari 

banyaknya uang yang diterima masing-masing adiknya, dan selanjutnya 

mencari uang kakak yang akan ditabungkan bulan ini yaitu dengan cara  

                                          
P : Terus kakak mau tanya,                 itu apa? 

S : Uang kakak yang di tabung tiap bulannya 

P : Terus kalau               itu apa? 

S : Uang Adi, Ika  dan Tika 

P  : Mana yang uang Adi, Ika dan Tika? 

S :               uang Adi,               uang Ika dan               

uang Tika 

P :               itu dapat dari mana? 

S :                         kak 

P : Bener jawaban kamu itu? 

S : Bener kok kak 

P : Terus hasil akhirnya berapa dek? 

S : Uang kakak yang ditabung bulan ini               
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2. S-2 

Soal nomor 1 

Subjek sudah benar dalam membaca soal, subjek sudah bisa menyebutkan unsur-unsur apa yang 

diketahui ,namun subjek salah dalam menyebutkan apa yang ditanyakan dalam soal, yang seharusnya 

yang ditanyakan dalam soal adalah banyak kain yang dibutuhkan Astrid untuk membuat tas, namun 

subjek menyebutkan yang ditanyakan dalam soal adalah kain yang dibutuhkan Astrid saja. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil pekerjaan subjek dan kutipan wawancar pada gambar 4. 

 

 
 

 
 

Gambar 4 hasil pekerjaan subjek dan kutipan wawancara nomor 1 

Subjek tidak mengalami kesalahan membaca soal (Reading Error), namun subjek mengalami 

kesalahan dalam memahami soal (Comprehension error) walaupun subjek sudah mampu memahami 

informasi-informasi yang ada di soal dan sudah benar dalam menyebutkan apa yang diketahui soal 

namun subjek masih belum benar dalam menyebutkan apa yang ditanyakan dalam soal. Hal ini 

tampak ketika subjek diwawancari, apa yang ditanyakan soal, yang seharusnya ditanyakan adalah 

banyaknya kain yang dibutuhkan Astrid dalam membuat tas, namun subjek menyebutkan banyaknya 

kain yang dibutuhkan Astrid. Ketidakmampuan ini menyebabkan subjek juga melakukan kesalahan 

mentransformasikan (Transformation error), kesalahan proses (Processing skill error), kesalahan 

menuliskan jawaaban akhir (Encoding Error) dan tipe kesalahan kecerobohan atau kurang cermat 

(Corells error). Subjek tidak bisa melanjutkan proses secara benar, hal ini dikarenakan salah dalam 

memahami soal. 

P : Kamu tau gak maksudnya apa yang di tanyakan? 

S : Banyaknya kain flannel yang dibutuhkan Astrid 

P : Dibutuhkan untuk apa dek? 

S : Yang dibutuhkan Astrid mbk 

P : Oke deh, terus dari apa kamu menemukan informasi-informasi lain yang ada di 

soal yang bisa membantu kamu untuk menyelesaikan soal ini? 

S : Tidak mbk 

P  : Jadi menurutmu informasinya sudah cukup belum untuk kamu menyelesaikan 

soal ini? 

S : Sudah  cukup mbk 

P : Terus sekarang bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini? Dengan rumus 

apa dek kamu menjawab soal ini 

S : Penjumlahan mbk 

P : Oke penjumlahan, apanya yang di jumlah dek? coba jelaskan ke mbk merry 

S :   

  
  

 

 
 

 

 
 

         

  
 

   

  
  

  

  
   

(Subjek membacakan hasil pekerjaannya) 
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Soal nomor 2 
Subjek sudah benar dalam membaca soal, subjek sudah bisa menyebutkan unsur-unsur apa yang 

diketahui dan ditanyakan dalam soal serta sudah mampu memahami informasi- informasi penting 

dalam soal, namun subjek masih belum benar dalam mengubah soal cerita ke model matematika. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil pekerjaan subjek dan diperkuat dengan kutipan wawancara gambar 5 . 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 5 hasil pekerjaan subjek dan kutipan wawancara nomor 2 

Subjek tidak mengalami kesalahan membaca soal (Reading Error), subjek juga telah memahami 

maksud soal dan apa yang diketahui dan yang ditanyakan dan tidak mengalami kesalahan memahami 

soal (Comprehension error). Hal ini tampak ketika subjek ditanya tentang yang informasi-informasi 

penting yang ada di soal subjek mampu menjawabnya dengan benar. Meskipun subjek memahami, 

namun subjek tidak bisa mengubah soal cerita kedalam bentuk matematika (Transformation error) hal 

tersebut dapat dilihat dari hasil pekerjaan subjek. Kesalahan yang dilakukan subjek adalah salah 

dalam mentransformasikan soal karena subjek hanya menuliskan 
 

 
        untuk menjawab 

pertanyaan. Seharusnya subjek mencari lebih dahulu luas keseluruhan tanah Pak Ali, kemudian 

mencari bagian tanah yang ditanami rumput selanjutnya mencari luas tanah yang ditanami rumput. 

Ketidakmampuan ini menyebabkan subjek juga melakukan kesalahan tipe kesalahan proses 

(Processing skill error), tipe kesalahan menuliskan jawaban akhir (Encoding Error) dan tipe 

kesalahan kecerobohan atau kurang cermat (Corells error). Subjek tidak bisa melanjutkan proses 

secara tepat dan benar. 

 

Soal nomor 3 
Pada soal nomor 3, subjek sudah benar dalam membaca soal, subjek sudah bisa menyebutkan 

unsur-unsur apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal namun subjek masih melakukan kesalahan 

dalam memahami soal. Hal ini dapat dilihat dari hasil pekerjaan subjek diperkuat dengan kutipan 

wawancara pada gambar 6 

 

P : Terus,kata-kata kunci dari soal ini apa saja? 

S : 15%,     , 0,30 dan                 

P : Artinya kata-kata kunci itu apa dek? 

P : Apakah informasi-informasi yang kamu 

dapatkan sudah cukup untuk 

menyelesaikannya? 

S : Sudah 

P : Terus rumus apa yang kamu gunakan untuk 

menyelesaikannya? 

S : Penjumlahan eh bukan perkalian 

P : Terus sekarang coba tunjukan cara kamu 

menyelesaikan soal ini? 

S :  

 
              (Subjek membaca hasil 

pekerjaanya) 
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S : 15% adalah uang bagian yang diberikan ke Adi, 0,24 adalah uang bagian yang 

diberikan ke Ika dan 0,30 adalah uang yang kepada Tika dan                 

adalah gaji kakak 

P : Oke, terus apa yang kamu ketahui dari soal tersebut? 

S : (Subjek membacakan hasil pekerjaannya) 

 

P : Terus yang ditanyakan apa dari soal ini? 

S : (Subjek membacakan hasil pekerjaannya) 

P : Terus , bagaimana kamu menuliskan apa yang diketahui dalam bentuk matematika? 

S :   

   
               

  

   
               

  

   
               

P : Apakah informasi-informasi yang kamu temukan tadi dapat membantu kamu dalam 

menyelesaikan soal ini? 

S : Dapat mbk 

P  : Dapat ya, terus rumus yang kamu gunakan apa? 

S : Perkalian 

P : Terus, coba kamu tunjukan bagaimana cara kamu menyelesaikan soal tersebut? 

S : (Subjek membacakan hasil pekerjaannya) 

P : Terus kok bisa kamu kalikan dengan              itu kenapa? 

S : Karena di gaji sama uang gaji bulanan kakak 

P ; Berarti menurutmu besar bagian uang yang di terima adiknya dikalikan dengan uang 

gaji bulanan kakak ya? seperti itu? 

S : Iya gitu mbk 

Gambar 6 hasil pekerjaan subjek dan kutipan wawancara nomor 3 

 Subjek tidak mengalami kesalahan membaca soal (Reading error), subjek sudah mampu 

menjelaskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan soal namun untuk memahami maksud soal 

subjek masih melakukan kesalahan (Compreension error). Hal ini tampak ketika subjek ditanya 

tentang apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal subjek bisa menjawab dengan benar namun 

ketika dilihat dari pekerjaannya ketika subjek mengalikan bagian uang yang diterima setiap adiknya 

dengan uang gaji utuh kakaknya                , seharusnya subjek mengalikan bagian uang yang 

diterima oleh setiap adiknya dengan uang yang ditabungkan kakak tiap bulannya dengan cara 

mengalikan     dengan gaji utuh kakak                , subjek tidak memperhatikan bahwa uang 

kakak yang akan diberikan kepada adik-adiknya adalah 20% dari gaji utuhnya kakak. 

Ketidakmampuan ini menyebabkan subjek juga melakukan tipe kesalahan transfomasi soal cerita ke 

model matematika (Transformation error), kesalahan proses (Processing skill error), tipe kesalahan 

menuliskan jawaban akhir (Encoding Error) dan tipe kesalahan kecerobohan atau kurang cermat 

(Corells error). Subjek tidak bisa melanjutkan proses secara benar, hal ini dikarenakan salah dalam 

memahami soal.  

3. S-3 

Soal nomor 1 

Subjek sudah benar dalam membaca soal, subjek sudah bisa menyebutkan unsur-unsur dari apa 

yang diketahui dan ditanyakan dalam soal, namun subjek masih kurang memahami terutama dalam 

konsep pecahan, subjek juga melakukan kesalahan dalam mengubah soal cerita ke model 

matematika,. hal ini dapat dilihat dari hasil pekerjaan subjek yang diperkuat dengan kutipan 

wawancara pada gambar 7. 
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P : Terus, ee kamu bisa menemukan tidak kata-kata kunci dari soal tersebut? 

S :  

 
  

 

 
 
 

 
              

P : Kamu tadi bilang 
 

 
 , 

 

 
 itu kamu peroleh dari mana? apakah di soal ada 

 

 
? 

S :  

  
  

P :  

 
 itu dari 

 

  
 ya dek? 

S : Dari 4,5  

P : Maksudnya gimana dek? 

S : Salah kak bukan 
 

 
 tapi 4,5 

P : Oo, kamu salah ngomong? 

S : Iya kak. 

P  : Terus maksudnya dari kata-kata kunci itu apa dek?yang sudah kamu 

sebutkan tadi. 

S : 4,5 kain di toko A,  
 

 
 kain di toko B, 

 

 
 kain di toko C, 80% untuk membuat 

tas dan 20 % untuk membuat dompet 

P : Oke, terus apa yang diketahui dari soal ini? 

S : ( Subjek membacakan hasil pekerjaanya) 

P : Terus yang ditanyakan apa dek? 

S : ( Subjek membacakan hasil pekerjaanya) 

P : Oke, dari apa yang kamu ketahui dan apa yang ditanyakan pada soal ini, 

bagaimana cara kamu menuliskan dalam bentuk matematikanya? 

S :  

 
 
 

 
     

 

 
  

P :  

 
 itu kamu dapat dari mana? 

S : Dari 4,5 

P : Jadi maksud kamu itu 
 

 
 kamu dapat dari 4,5 iya? 

S : Iya kak 

P  : Terus 4,5 itu apa? 

S : Dari Astrid membeli 4,5 meter kain flannel di toko A  
 

 
 

P :  
 

 
 , itu apa dek? 

S :  
 

 
 meter kain flannel di toko B dan 

 

 
 meter kaindi toko C 

P : Terus rumus apa saja yang kamu gunakan? 

S : Perkalian dan Penjumlahan 

P : Yang pertama kamu lakukan bagaimana caranya? 

S : (Subjek membacakan hasil pekerjaan siswa) 

Gambar 7 hasil pekerjaan subjek dan kutipan wawancara nomor 1 

Subjek tidak mengalami kesalahan membaca soal (Reading Error), subjek juga telah memahami 

maksud soal dan apa yang diketahui dan ditanyakan namun subjek masih salah dalam memahami 

konsep pecahan terutama dalam mengubah bilangan desimal ke dalam bentuk pecahan, hal ini 

diperkuat dengan diberikan pertanyaan serupa tentang mengubah bilangan desimal ke dalam bentuk 

pecahan tampak pada kutipan wawancara berikut ini pada gambar 8 

. 
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P : Oke dek kakak mau tanya ini dari jawaban kamu     
 

 
 itu caranya 

gimana ya dek? 

S : Ya, 4,5 itu sama artinya 
 

 
 

P : Terus coba sekarang kalau kakak punya     kamu rubah jadi pecahan 

gimana? 

S : (Subjek mengerjakan) 

 
P : Itu kamu dapat dari mana dek? 

S : Ya 2,5 itu sama artinya 
 

 
 

P : Kalau      dirubah jadi pecahan 

S : (Subjek mengerjakan) 

 
P : Kalau 1,5 gimana? 

S : 

 
P : Gitu ya dek oke deh.. Oke jadi kamu sudah tau letak kesalahan kamu 

dimana saja. 

S : Iya kak 

 

Gambar 8 hasil pekerjaan subjek dan kutipan wawancara nomor 1 

Kesalahan dalam memahami soal (Comprehension error) juga menyebabkan kesalahan dalam 

transformasi ( Transformation error), kesalahan proses (Processing skill error),  kesalahan 

menuliskan jawaban akhir (Encoding Error) dan tipe kesalahan kecerobohan atau kurang cermat 

(Corells error). Subjek tidak bisa melanjutkan proses secara benar, hal ini dikarenakan salah dalam 

memahami soal.  

 

Soal nomor 2 

Subjek sudah benar dalam membaca soal, subjek sudah bisa menyebutkan unsur-unsur dari apa 

yang diketahui dan ditanyakan dalam soal, namun subjek juga melakukan kesalahan dalam mengubah 

apa yng diketahui dan ditanyakan dari soal cerita ke model matematika, hal ini dapat dilihat dari hasil 

pekerjaan subjek yang diperkuat dengan kutipan wawancara pada gambar 9. 

 
P : Oke, terus rumus apa yang kamu gunakan? 

S : Penjumlahan 

P : Terus bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini? 

S : (Subjek membaca hasil pekerjaanya) 

P : Terus, apakah menurutmu perhitungan kamu benar? 

S : Tidak 

P : Kenapa kamu bisa bilang kalau itu tidak benar? 

S : Hasil penjumlahan 
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P : Kenapa dengan hasil penjumlahanmu? 

S : Salah, seharusnya … 

P : Seharusnya berapa? 

S :  

  
  

P :  

  
 itu kamu dapat dari mana? 

S :         terus             terus di jumlahkan       

jadi 
 

  
 

P : Berarti jawaban kamu  bagaimana ini? 

S : Salah kak 

P : Terus ada lagi tidak yang salah dari jawaban kamu? 

S :  

 
  

P : Kenapa  
 

 
? 

S :  

 
       

P : Oya, kamu dapat 17,6 itu dari mana? 

S : Dari 5 dibagi 6 

P : Ooo dari situ, terus kemudian? 

S : Terus di jumlahkan sama 120    

P : Terus hasilnya berapa? 

S : 296   

P : Terus menurutmu 296   itu sebagai apanya? 

S : Luas tanah yang ditanami rumput 

 

Gambar 9 hasil pekerjaan subjek dan kutipan wawancara nomor 2 

Subjek tidak mengalami kesalahan membaca soal (Reading Error), subjek juga telah memahami 

soal dan apa yang diketahui serta ditanyakan pada soal. Hal ini tampak ketika subjek diwawancarai 

tentang pemahaman terhadap soal serta apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal subjek mampu 

menjawabnya dengan benar yang berarti subjek tidak melakukan kesalahan dalam memahami soal 

(Comprehension error), namun diketahui bahwa subjek melakukan kesalahan dalam 

mentransformasikan soal kedalam model matematika (Transformation error) yaitu kesalahan dalam 

memodelkan soal ke dalam bentuk model matematika dan menggunakan operasi hitung yang dapat 

dilihat pada hasil pekerjaan subjek diatas, seharusnya jadi jawaban soal tersebut harus mencari dahulu 

luas keseluruhan tanah Pak Ali dengan cara      
 

 
, selanjutnya mencari bagian tanah yang ditanami 

rumput dengan cara    (
 

 
 

 

 
) yang selanjutnya mencari luas tanah yang ditanami rumput dengan 

cara   bagian tanah yang ditanami rumput  luas seluruh tanah pak Ali , namun subjek mengerjakan 

dengan menjumlahkan ( 
 

 
 

 

 
 

 

 
  , kemudian setelah itu hasil dari 

 

 
      dijumlahkan dengan 120 

dan memperoleh hasil akhir      . Kesalahan dalam transformasi (Transformation error) juga 

menyebabkan kesalahan  proses (Processing skill error),  kesalahan menuliskan jawaaban akhir 

(Encoding Error) dan tipe kesalahan kecerobohan atau kurang cermat (Corells error).  

Soal nomor 3 

Subjek tidak mengalami kesalahan membaca soal (Reading Error) karena subjek membaca 

soal dengan benar, namun subjek belum memahami maksud soal dengan benar, kesalahan dalam 

memahami soal (Comprehension error) juga berakibat pada transformasi soal cerita ke dalam model 

matematika (Transformation error). Hal ini tampak pada wawancara dan hasil pekerjaan subjek pada 

gambar 10. 
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P : Itu jawaban akhir kamu ya? 

S ; Iya 

P ; Menurut kamu gimana, benar tidak? 

S : Tidak, 

P : Kenapa? 

S : Karena saya belum menjawab uang Adi, Ika dan Tika 

P : Kenapa kok kamu belum menjawabnya? 

S : Karena saya tidak tau 

P : Tidak taunya apa? 

S : Rumusnya 

P : Jadi kamu tidak mengetahui rumusnya jadine kamu hanya bisa menjawab 

uang kakak yang ditabungkan ya? 

S : Iya 

P : Oke , dari jawaban kamu ini ada gak jawaban kamu lagi yang salah atau 

kurang tepat? 

S : Ada 

P : Apa? 

S : Mengalikannya 

P : Mengalikannya yang mana dek? 

S :                                   

P : Seharusnya hasilnya berapa? 

S :               
P : Oke, terus kakak mau nanya ini kamu menuliskan (Peneliti menunjuk pada 

hasil pekerjaan siswa) itu maksudnya bagaimana? 

S : Subjek tidak menjawab 

P  : Apakah menurutmu              itu dari 0,15 gitu dek? Atau bagaimana? 

S : Tidak 

P : Terus bagaimana? 

S : Subjek tidak menjawab 

P : Gimana dek? kok ini ada tulisan (=) 

S : Saya salah menulis 

P : Salah menulis, seharusnya bagaimana? 

S : Seharusnya 
  

  
 

P :   

  
 , berarti seharusnya 

  

  
 bukan             ? 

S : Iya 

P : Oke, selain itu ada kesalahan lagi? 

S : Ada 

P : Mana lagi? 

S : 0,24 seharusnya sama dengan 
  

  
 bukan sama dengan              

P : Ooo berarti      
  

  
 ya? 
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S : Iya, terus      
  

  
 

P : Oo jadi    
  

  
       

  

  
          

  

  
 gitu ya? 

S : Iya 

Gambar 10 hasil pekerjaan subjek dan kutipan wawancara nomor 3 

 Kesalahan dalam mentransformasikan soal cerita ke dalam model matematika (Transformatian 

error) terlihat pada jawaban subjek yang ditunjukan di atas bahwa subjek menuliskan      
             namun setelah dikonfirmasi melalui wawancara subjek mengatakan bahwa itu salah 

nulis seharusnya 
  

  
   bukan              kemudian                   setelah di konfirmasikan 

salah nulis lagi  menurut 
  

  
  bukan            ,                   itu juga salah nulis seharusnya 

  

  
 bukan               tetapi walaupun setelah dikonfirmasi jawaban subjek tetap salah, selain 

kesalahan dalam mentransformasi (Transformatian error),subjek juga melakukan kesalahan proses 

menghitung (Process skill error) yaitu pada bagian                                 , namun 

setelah dikonfirmasi subjek mengetahui kalau subjek salah menghitung dan membenarkan menjadi 

            . Ketidakmampuan subjek dalam memahami soal dengan baik menyebabkan subjek juga 

melakukan kesalahan transformasi (Transformation error), kesalahan proses (Processing skill error), 

kesalahan menuliskan jawaban akhir (Encoding Error) dan kesalahan kecerobohan atau kurang 

cermat (Corells error). Subjek tidak bisa melanjutkan proses secara benar, hal ini dikarenakan salah 

dalam memahami soal.  

Berdasarkan deskripsi setiap subjek dalam menyelesaikan masalah, maka berikut ini tipe-tipe 

kesalahan beserta contoh kesalahan yang dilakukan subjek berdasarkan teori analisis kesalahan 

Newman (Clament, 1980). 

1. Tipe Kesalahan Transformasi (Transformation Error) 

Tipe Kesalahan transformsi (Transformation Error) dilakukan oleh semua subjek, contoh 

pekerjaan subjek S-1, S-2, dan S-3 pada soal nomor 2. Kesalahan ini terjadi karena subjek salah dalam 

mengubah soal cerita ke model matematika. Pada subjek S-1 dan S-2, kesalahan terjadi saat subjek 

menuliskan model matematikanya yaitu 
 

 
        walaupun cara kedua subjek sama namun 

ketika di konfirmasi melalui wawancara S-1 menjelaskan bahwa pemahamnya cara mencari luas 

tanah yang ditanami rumput adalah dengan mengalikan bagian tanah yang dibuat jalan dengan luas 

tanah yang dibuat jalan, sedangkan S-2 menjelaskan bahwa subjek hanya mengarang saja karena tidak 

tahu caranya menyelesaikan soal ini. S-3 melakukan kesalahan saat mengubah soal ke model 

matematika, kesalahan terjadi saat karena subjek salah dalam operasi hitungnya dan memodelkan ke 

dalam model matemtika, seharusnya jadi jawaban soal tersebut harus mencari dahulu luas keseluruhan 

tanah Pak Ali dengan cara      
 

  
selanjutnya mencari bagian tanah yang ditanami rumput dengan 

cara    (
 

 
 

 

 
) yang terakhit baru mencari luas tanah yang ditanami rumput dengan cara 

  bagian tanah yang ditanami rumput  luas seluruh tanah pak Ali , namun subjek mengerjakan 

dengan menjumlahkan ( 
 

 
 

 

 
 

 

 
  , kemudian setelah itu hasil dari 

 

 
      dijumlahkan dengan 120 

dan memperoleh hasil akhir      . 

2.  Tipe Kesalahan Proses (Process Skill Error) 

Tipe kesalahan proses (Process skill error), dilakukan oleh S-1 ,S-2, dan S-3. S-1 melakukan 

kesalahan pada proses penyelesaian soal nomor 1 kesalahan ini terjadi ketika subjek salah dalam 

menyederhanakan 
    

   
  

  

 
 sehingga hasil akhirnya  

 

 
 seharusnya yang benar adalah 

    

   
  

  

 
  dan 

akan mendapat hasil akhir  
 

 
. S-2 salah dalam menyelesaikan soal, karena subjek salah dalam 

mentransformasikan maka subjek juga melakukan kesalahan dalam proses menghitung yaitu ketika 
  

   
                         seharusnya 

  

   
                         , 

  

   
 

                        seharusnya 
  

   
                           dan 

  

   
              

seharusnya 
  

   
                          Subjek Diva juga melakukan kesalahan dalam proses 

menghitung (Process skill error) terjadi pada soal nomor 3 ketika menghitung uang kakak yang 
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ditabungkan tiap bulannya                               seharusnya                  
             karena subjek melakukan kesalahan dalam menghitung maka jawaban akhirnya juga 

salah. 

3.  Tipe Kesalahan Menulis Jawaban Akhir (Encoding Error) 

Tipe kesalahan menulis jawaban akhir (Encoding Error) dilakukan oleh semua subjek. S-1 

mengalami kesalahan dalam menuliskan jawaban akhir, pada soal nomor 3, subjek melakukan 

kesalahan dalam menghitung yaitu menjumlahkan                                  
           dan ketika                                     dari kesalahan dalam menghitung 

mengakibatkan kesalahan dalam menuliskan jawaban akhir. S-2 juga melakukan kesalahan dalam 

menuliskan jawaban akhir, pada soal nomor 2, subjek melakukan kesalahn dalam transformasi soal 

cerita ke model matematika yang berakibat juga dengan kesalahan menuliskan jawaban akhir. S-3 

juga melakukan kesalahan dalam menuliskan jawaban akhir, pada soal nomor 1, subjek melakukan 

kesalahan pada konsep pecahan yaitu subjek salah dalam mengubah bentuk decimal ke bentuk 

pecahan terlihat dalam jawabannya (    
 

 
) hal tersebut berakibat juga pada kesalahan menuliskan 

jawaban akhir.  

4. Kesalahan Kecerobohan atau Kurang Cermat (Corells Error) 
 Tipe kesalahan kecerobohan atau kurang cermat (Corells error) dilakukan oleh semua 

subjek. Terlihat pada tipe kesalahan menuliskan jawaban akhir (Encoding error) subjek yang 

melakukan kesalahan dalam menuliskan jawaban akhir, ketika subjek telah melakukan kesalahan 

menuliskan jawaban akhir secara otomatis subjek juga akan melakukan kesalahan kecerobohan atau 

kurang cermat (Corells error). 

 

KESIMPULAN  

Kesalahan yang didapatkan berdasarkan tahapan Newman (Clemen,1980) pada 3 subjek  

kelas VII SMP Bopkri 04 Kelet Keling Jepara tahun ajaran 2016/2017 antara lain kesalahan dalam 

memahami soal (Comprehension error), kesalahan mentransformasi (Transformation error), 

kesalahan proses (Process skill error),  kesalahan menuliskan jawaban akhir (Encoding error) dan 

kesalahan kecerobohan atau kurang cermat (Corells error). Kesalahan memahami soal 

(Comprehension error) kesalahan yang terjadi karena subjek masih ada yang belum paham tentang 

konsep pecahan itu sendiri terlihat dari S-3 yang masih melakukan kesalahan pada soal nomor 1 yaitu 

ketika mengubah bilangan decimal ke bentuk pecahan biasa. Kesalahan dalam mentransformasi 

(transformation error) kesalahan yang terjadi karena siswa belum dapat mengubah soal ke model 

matematika dengan benar serta salah dalam menggunakan tanda operasi hitung, kesalahan ini juga 

dilakukan oleh ketiga subjek. Kesalahan proses (Process skill error) kesalahan yang terjadi karena 

siswa tidak terampil dalam melakukan perhitungan yang dikarenakan tidak dapat mengubah secara 

benar karena proses transformasi kesalahan ini juga dilakukan oleh ketiga subjek. Kesalahan 

menuliskan jawaban akhir (Encoding error) kesalahan yang terjadi karena siswa belum bisa 

menuliskan jawaban akhir dengan benar. Kesalahan kecerobohan atau kurang cermat (Corells error) 

kesalahan terjadi ketika ketika siswa sebenarnya sudah benar dalam penggunaan aturan pengerjaan 

namun seringkali melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan ataupun menuliskan jawaban 

akhir. 

 

SARAN 

1. Guru diharapkan selalu memastikan konsep materi yang diberikan kepada siswa sudah benar dan 

dapat diterima oleh siswa dengan baik sehingga dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang 

lebih banyak lagi. 

2. Guru diharapkan lebih banyak melatih siswa untuk menyelesaikan soal dalam bentuk soal cerita 

dan mengajarkan untuk menulis apa yang diketahui dan ditanyakan pada saat menyelesikan soal, 

serta guru lebih banyak melatih siswa dalam mengubah soal cerita ke model matematika 

3. Bagi peneliti lain diharapkan dapat menemukan cara-cara untuk meminimalkan kesalahan-

kesalahan yang dilakukan oleh siswa dengan pemberian Scaffolding. 
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