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ABSTRAK 
 

FIRMAWATI ITA. 2013. ANALISIS KESALAHAN SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 
1TENGARAN KAB. SEMARANG DALAM MENYELESAIKAN SOAL MENCARI LUAS 
PERMUKAAN PRISMA. UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis 
kesalahan yang dilakukan siswa kelas VIII B dalam menyelesaikan soal 
mencari luas permukaan prisma. Jumlah sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini 34 siswa yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 19 siswa 
perempuan. Data yang diperoleh dari hasil jawaban tes siswa kemudian 
hasil tesebutdianalisis menurut klasifikasi Watson dan jawaban-jawaban 
siswa yang telah dianalisis juga digunakan sebagai bahan wawancara 
kepada siswa. Didapatkan jenis kesalahan prosedur tidak tepat sebesar 
40%, kesalahan data tidak tepat sebanyak 26%, kesalahan data hilang 
sebesar 0%, kesalahan pada kesimpulan hilang sebanyak 8%, kesalahan 
pada konflik level respon sebanyak 6%, kesalahan manipulasi tidak 
langsung sebanyak 8%, kesalahan pada masalah hierarki keterampilan 
sebanyak 8% dan kesalahan untuk sealain ketujuh kesalahan sebanyak 3%. 
Berbagai alasan yang diutarakan siswa setelah dilakukan wawancara. 

 

Kata kunci : analisis kesalahan, jenis-jenis kesalahan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan 

di Indonesia dari tingkat rendah hingga perguruan tinggi. Matematika juga 

masuk dalam kategori ujian nasional. Ada beberapa siswa yang tidak lulus 

dalam ujian nasional yang disebabkan karena gagal dalam salah satu mata 

pelajaran seperti dalam mata pelajaran matematika, dimana nilai dari hasil 

ujian siswa tidak memenuhi standar nilai yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Kegagalan ini dapat disebabkan karena kurang konsen atau 

telitinya siswa dalam menyelesaikan soal-soal ujian. Kesulitan siswa juga 

ditemui dari hasil pekerjaan mereka, terdapat beberapa kesalahan yang 

berbeda dari siswa yang berbeda. 

 Inti dari pelajaran matematika adalah memecahkan soal dari suatu 

permasalahan. Tidak semua soal dalam matematika dapat diselesaikan 

siswa dengan benar dan tepat,karena siswa juga sering kali menghadapi 

kasulitan yang pada akhirnya menyebabkan kesalahan dalam mengerjakan 

soal.Kesalahan dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam soal sering 

dihadapi sebagian siswa ini diketahui dengan adanya beberapa penelitian 

yang telah dilakukan. 

Penelitian Sutami (2010) yang telah dilakukan di SMP Negeri 1 

Plantungan Kab. Kendal dengan mengambil sub bab persamaan linier satu 

variabel dalam hasil penelitiannya kesalahan paling banyak dilakukan siswa 

dalam menyelesaikan soal persamaaan linier satu variabel terletak pada 

kesalahan karena menggunakan prosedur yang tidak benar. Menurut Kecia 

(2011), yang telah menganalisis kesalahan dalam menyelesaikan soal 

bilangan berpangkat bulat positif menunjukkan tiga kesalahan yang 

dominan yaitu kesalahan data tidak tepat(16%), di ikuti kesalahan prosedur 

tidak tepat (13%), serta kesalahan data hilang (12%). Dalam penelitian 

Letuna (2011) didapati tiga jenis kesalahan dominan ketika mengerjakan 

soal-soal tentang bilangan bentuk akar siswa kelas X-B SMA Kristen 

Manekto Kuatnana, yaitu underet manipulation (38%) dimana siswa 

mereespon soal dengan benar namun alasan/cara yang digunakan tidak 

logis. Di ikuti omitted conclution (24%) dimana siswa menunjukkan alasan 
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pada level yang tepat tetapi gagal menyimpulkan. Dan kessalahan  omitted 

data (11%)dimana siswa kehilangan satu data atau lebih. Triyono (2010) 

dalam penelitiannya di SMA Negeri 3 Boyolali pada pokok bahasan fungsi 

invers dan fungsi komposisi terdapat tiga kesalahan yaitu: 1) siswa tidak 

bisa menjawab dengan benar paing banyak dilakukan siswa karena 

kesalahan proses. 2) kesalahan yang dilakukan karena kecerobohan siswa. 

3) kesalahan karena penggunaan notasi adalah kesalahan yang paling 

sedikit dilakukan oleh siswa. 

Ada delapan tipe kesalahan siswa menurut  klasifikasi Watson, yang 

pertama data tidak tepat (inappropriate data) dimana siswa berusaha 

mengoperasikan pada level yang tepat, tetapi memlih sebuah informasi 

atau data tidak tepat. Kedua, prosedur tidak tepat (inappropriate 

procedure) yang berarti siswa berusaha mengoprasikan pada level yang 

tepat, tetapi dia menggunakan prosedure atau cara yang tidak tepat 

(menggunakan prinsip/rumus dengan cara tidak tepat). Ketiga, data hilang 

(omitted data) yang berarti siswa kehilangan satu data atau lebih. Keempat, 

kesimpulan hilang (omitted conclution) yaitu siswa menunjukkan alasan 

pada level yang tepat kemudian gagal menyimpulkan. Kelima, konflik level 

person (response level conflict ) adalah siswa menunjukan suatu pada level 

tertentu dan kemudian menurunkan ke oprasi yang lebih rendah untuk 

kesimpulan. Keenam, maipulasi tidak langsung(undered manipulation) yaitu 

siswa merespon dengan benar tetapi alasan/cara yang digunakan tidak 

logis atau acak. Ketujuh masalah hierarki ketrampilan(skill hierarchy 

problem) dimana siswa tidak dapat menyelesaikan permasalahan karena 

kurang/tidak nampaknya kemampuan ketrampilan. Terakhir kedelapan 

yaitu selain tujuh kategori diatas. Klasifikasi ini juga telah digunakan dalam 

beberapa penelitian. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru matematika kelas VIII 

B SMP N 01 Tengaran Suharni S. Pd mengatakan bahwa belum semua siswa 

dapat menyelesaikan soal yang diberikan dengan tepat. Siswa masih 

banyak melakukan kesalahan dalam proses pengerjaan soal yang diberikan. 

Contohnya siswa tidak dapat memahami soal dengan baik sehingga 

mengalami kesalahan dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Kurangnya 

ketelitian siswa juga menjadi penyebab kesalahan siswa dan ada juga siswa 
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yang malas untuk mengerjakan sehingga jaawaban yang dipaparkan asal 

dan tidak tepat. 

Dari beberapa penelitian diatas telah menunjukkan beberapa 

analisis kesalahan dari berbagai materi, dari itu peneliti ingin melakukan 

penelitian dengan judul “ANALISIS KESALAHAN SISWA KELAS VIII SMP 

NEGERI 1 TENGARAN KAB. SEMARANG DALAM MENYELESAIKAN SOAL 

MENCARI LUAS PERMUKAAN PRISMA“. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah 

yaitujenis kesalahan apa saja yang dilakukan siswa kelas VIII B SMP Negeri 

01 Tengaran  dalam menyelesaikan soal mencari luas permukaan Prisma. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini setiap jawaban dari siswa dianalisis dan dicari 

dimana letak kesalahan yang dilakukan siswa dalam pengerjaan soal 

menurut klasifikasi Watson. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuijenis kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal mencari luas permukaan Prisma. 

 

1.5. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dari berbagai segi, diantaranya: 

1. Teoritis 

Memberikan sumbangan dalam pendidikan matematika mengenai 

kesalahan-kessalahan yang dilakukan siswa dalam  menyelesaikan soal 

mencari luas permukaan Prisma. 

2. Praktis 

Memberikan manfaat bagi pelaku pendidikan. 

a. Bagi siswa dapat menjadi evaluasi dan perbaikan dalam 

mengerjakan soal mencari luas permukaan prisma. 

b. Bagi guru dapat mengetahui letak kesalahan siswa sehingga dapat 

melakukan tindakan kepada siswa dalam perbaikan. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1. Kesalahan 

  Kesalahan adalah penyimpangan yang bersifat sistematis, konsisten 

dan menggambarkan kemampuan siswa pada tahapan tertentu ( Bradja, 

1981 :12). Kesalahan dapat diketahui dengan diberikan soal atau evaluasi 

sebelumnya. Dengan demikian akan diketahui dimana letak kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal. Corder (1973) menyebutkan 

tiga kategori kesalahan, yaitu: 1) Kesalahan Presistematik(presystematic 

errors) yaitu kesalahan yang muncul ketika siswa mencoba mengatasi 

persoalan penggunaan bahasa. 2) Kesalahan sistematis (systematic errors) 

yaitu kesalahan yang muncul apabila siswa telah memiliki kompetensi 

bahasa tertentu atau bahasa sasaran. 3) Kesalahan Pascasistematis(post-

systematic error) kesalahan siswa yang dibuat ketika siswa memeraktekan 

bahasa. Sehingga kesalahan yang dilakukan dominan pada 

kesalahanpemahaman bahasa siswa dalam mengartikan suatu soal. 

  Menurut Norrish (1983) memaparkan pendapatnya bahwa 

kesalahan bersumber pada beberapa hal: 1) Pemilihan bahan yang terlalu 

tinggi atau bahan yang tidak menarik minat siswa dapat menyebabkan 

kesalahan. 2) Pengajaran, kesalahan juga dapat disebabkan karena metode 

dan teknik mengajar guru yang tidak menarik atau penjelasan guru yang 

salah dan tidak jelas. 3) Contoh yang diberikan tidak relevan, tidak jelas. 4) 

Selain itu kesalahan bersumber pada siswa yang tidak memperhatikan 

guru, kurang pengetahuan, kurang mendapat rangsangan untuk 

berpartisipasi dalam proses belajar-mengajar atau mungkin guru selalu 

menghinanya. Kesadaran siswa untuk memperbaiki kesalahannya kurang 

atau sama sekali tidak ada keinginan untuk memperbaiki kesalahan. 

 Pernyataan di atas menjelaskan bahwa kesalahan disebabkan 

karena pemilihan bahan atau matari ajar yang kurang sesuai atau terlalu 

berat, serta tehnik pengajaran guru yang kurang baik yang memberikan 

contoh yang tidak sesuai dengan materi dan siswa yang asik sendiri tidak 

memperhatikan penjelasan guru. 
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2.2. Analisis Kesalahan 

Guru dalam mengajarkan matematika sering menemukan 

beberapa kesalahan yang dilakukan siswa dalam proses belajar mengajar. 

Apabila guru telah menemukan aneka kesalahan, maka guru dapat 

mengubah metode dan teknik pengajaran yang digunakan. Misalnya dapat 

membuat rencana pengajaran remidial (untuk perorangan, kelompok, atau 

klasikal). Terlihat hubungan antara analisis kesalahan dalam bidang lain, 

misalnya pengelolaan kelas, interaksi belajar mengajar, perencanaan 

pembelajaran matematika, pengajaran remidial, penyusunan bahan ujuian 

bahkan pemberian tugas pekerjaan rumah. 

Analisis kesalahan dapat dibagi atas analisis kesalahan tradisional 

dan analisis kesalahan yang disempurnakan. Menurut Sridhar (1975) yang 

dikutip oleh Bradja, analisis kesalahan jelas-jelas pragmatis yaitu 

memperoleh balikan atau keperluan penyusunan buku teks dan 

penyempurnaan strategi pengajaran. Dengan demikian analisis kesalahan 

dapat digunakan guru untuk: (1) Menentukan urutan sajian, (2) 

menentukan penekanan-penekanan dalam hal penjelasan dan latihan, (3) 

memperbaiki pengajaran remidial, (4) memilih butir-butir yang tepat untuk 

mengevaluasi penggunaan bahasa siswa.Analisis yang disempurnakan 

Corder yang dikutip Baradja (1981) mempunyai dua tujuan yaitu yang 

sifatnya teoritis dan yang sifatnya lebih praktis.  

Tujuan yang bersifat praktis tidak berbeda dengan tujuan analisis 

kesalahan tradisional, sedangkan tujuan yang bersifat teoritis ialalah 

adanya usaha untuk memahami proses pembelajaran berikutnya. Bagi 

seorang guru yang terpenting adalah menemukan kesalahan lalu 

menganalisisnya. Hasil analisis sangat berguna untuk tidak lanjut proses 

belajar pembelajaran selanjutnya. 

Analisis kesalahan bertujuan untuk menemukan kesalahan, 

mengklasifikasikan, dan terutama untuk melakukan tidakan perbaikan. 

Kesalahan siswa mungkin saja disebabkan oleh siswa sendiri, tapi mungkin 

juga disebabkan oleh guru, bahan, metode atau teknik mengajar guru. 

 

2.3. Jenis-jenis Kesalahan 

  Watson dalam Yosica (2010) Mengklasifikasikan kesalahan-

kesalahan siswa dalam delapan kategori kesalahan yaitu :Data tidak tepat 
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(inappropriate data (id)). Siswa berusaha mengoperasikan pada level yang 

tepat, tetapi memlih sebuah informasi atau data tidak tepat. Dalam 

kesalahan ini biasanya siswa mendapatkan informasi yang salah dan 

menggunakan data yang tidak sesuai dengan yang diketahui. 

  Prosedur tidak tepat (inappropriate procedure (ip)). Siswa berusaha 

mengoperasikan pada level yang tepat, tetapi dia menggunakan prosedur 

atau cara yang tidak tepat (menggunakan prinsip/rumus dengan cara tidak 

tepat). Dalam kesalahan ini siswa biasanya lupa dengan rumus yang 

digunakan dalam penyelesaian soal. 

  Data hilang (omitted data (od)). Siswa kehilangan satu data atau 

lebih, tidak menemukan informasi yang tepat, namun masih berusaha 

mengoprasikan pada level yang tepat). Dalam menyelesaikan suatu soal 

siswa kehilangan data sehingga hasil akhirnya tidak tepat. 

 Kesimpulan hilang (omitted conclution(oc)). Siswa menunjukkan 

alasan pada level yang tepat kemudian gagal menyimpulkan. Siswa sudah 

mengerjakan dengan tepat namun siswa gagal dalam menarik kesimpulan. 

  Konflik level respon (response level conflict (rlc)). Siswa 

menunjukan suatu kompetisi pada level tertentu dan kemudian 

menurunkan ke oprasi yang lebih rendah, biasanya untuk kesimpulan. 

  Manipulasi tidak langsung (undered manipulation (um)). Siswa 

merespon dengan benar tetapi alasan/cara yang digunakan tidak logis atau 

acak. Siswa memanipulasi suatu data tanpa diketahui darimana data 

tersebut didapatkan. 

  Masalah hierarki ketrampilan (skill hierarchy problem (shp). Siswa 

tidak dapat menyelesaikan permasalahan karena kurang/tidak nampaknya 

kemampuan ketrampilan. 

  Selain ketujuh kategori di atas(above other(ao)). Kesalahan selain 

ketujuh kategori ini, antara lain pengkopian data yang salah dan tidak 

merespon. 

  Dari kedelapan kategori dari watson di atas, kesalahan siswa akan 

mudah dianalisis dari beberapa soal yang telah dikerjakan oleh siswa. 

Dengan menganalisis setiap jawaban yang telah dikerjakan oleh siswa akan 

terlihat termasuk dalam kategori mana dari kedelapan kategori Watson. 

Dari beberapa jenis kesalahan di atas masing-masing kesalahan memiliki 

indikator kesalahan yang dapat dilihat pada Tabel 1: 
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Tabel 1. 
Indikator Jenis Kesalahan 

Jenis kesalahan Indikator kesalahan 

Innapropriate data atau Data 
tidak tepat 

1. Salah informasi 
2. Data tidak sesuai  

Innapropriate procedure atau 
Prosedur tidak tepat 

1. Langkah tidak tepat 
2. Rumus tidak tepat 

Omitted data atau data hilang 1. Kehilangan data 

Omitted conclution atau 
kesimpulan hilang 

1. Tidak ada kesimpulan 
2. Kesimpulan tidak tepat 

Respone level conflict atau 
konflik level respone 

1. Penarikan kesimpulan yang 
rendah(bimbangmenyimpulkan) 

Undered manipulation atau 
manipulasi tidak langsung 

1. Cara yang digunakan tidak 
logis/tepat 

2. Data langsung tanpa tahu dari 
mana data tersebut 

Jenis kesalahan Indikator kesalahan 

Skill hierarchy problem atau 
masalah hierarki ketarampilan 

1. Tidak diselesaikan hingga akhir 
2. Jawaban langsung 

Above other atau selain tujuh 
jenis kesalahan 

1. Tidak merespon/menjawab 
2. Pengkopian data yang salah 

   

  Indikator kesalahan di atas akan digunakan sebagai acuan dalam 

penganalisisan data yaitu hasil jawaban dari siswa.  

Menurut Subanji dan Mulyoto dalam Rosita (2007) dipaparkan 

jenis-jenis yang dilakukan siswadalam menyelesaikan soal-soal matematika 

kesalahan sebagai berikut: 

a. Kesalahan konsep, yaitu kesalahan didalam menemukan 

teorema/rumus untuk menyelesaikan suatu masalah. 

b. Kesalahan menggunakan data, yaitu kesalahan dalam menggunakan 

data seharusnya dipakai untuk menyelesaikan masalah, salah 

memasukkan data yang sebenarnya tidak diperlukan. 

c. Kesalahan intepertasibahasa, yaitu kesalahan dalam menyatakan 

bahasa sehari-hari kesalahan bahasa matematika atau salah dalam 

mengartikan simbol, grafik dan tabel kedalam bahasa matematika. 

d. Kesalahan teknis, yaitu kesalahan dalam melakukan perhitungan. 

e. Kesalahan dalam penarikan kesimpulan, yaitu kesalahan dalam 

melakukan penyimpulan yang tanpa alasan pendukung yang benar dan 

logis. 
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Dari pernyataan di atas kesalahan siswa dapat disebabkan karena 

pemahaman konsep siswa yang kurang sehingga salah memasukkan data 

kedalam rumus yang telah ditetapkan. Menerapkan bahasa matematika 

dari bahasa sehari-hari yang kurang tepat , perhitungan siswa yang tidak 

tepat sehingga kesalahan dalam penarikan kesimpulan. 

Sedangkan menurut Rosita (2007) memaparkan 5 aspek yang 

menjadi kesalahan siswa yaitu: 1) Aspek bahasa yaitu siswa mengalami 

kesulitan dan kekeliruan dalam menafsirkan kata-kata/ simbol dan juga 

bahasa matematika. 2) Aspek imaginasi yaitu siswa mengalami kesulitan 

dan kekeliruan dalam imaginasi ruang dalam dimensi-dimensi tiga. 3) Aspek 

prasyarat yaitu siswa mengalami kesalahan dalam menyelesaikan soal 

dikararenakan bahan pelajaran yang belum tahu atau dikuasai. 4) Aspek 

tanggapan dimana siswa keliru dalam menafsirkan atau menaggapi konsep, 

rumus dan dalil matematika dalam menyelesaikan soal. 5) Aspek terapan 

yaitu siswa keliru dalam menerapkan rumus dan dalil matematika dalam 

mengerjakan soal. 

Pendapat di atas menyatakan bahwa kesalahan-kesalahan siswa 

disebabkan karena tidak tepatnya siswa mengartikan bahasa atau simbol 

kedalam bentuk matematika atau siswa belum menguasai materi pelajaran 

sehingga mengakibatkan siswa salah menerapkan rumus ke dalam soal 

yang dikerjakan. 

  Pateda (1989) membagi jenis kesalahan siswa menjadi beberapa 

jenis kesalahan diantaranya yaitu: (1) Kesalahan Acuan yaitu kesalahan 

acuan dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, kesalahan acuan 

berhubungan dengan realisasi benda, proses, atau peristiwa yang tidak 

sesuai dengan acuan yang dikehendaki. Untuk menghindari kesalahan 

acuan sebaiknya penyampaian pesan atau pengajaran haruslah jelas. (2) 

Kesalahan Register yaitu berhubungan dengan variasi bahasa yang 

berkaitan dengan pekerjaan seseorang. (3) Kesalahan Sosial, yaitu 

berhubungan dengan lingkungan sosial misalnya: hubungan dengan jenis 

kelamin, pendidikan, umur, tempat tinggal, dan jabatan. (4) Kesalahan 

Tekstual, yaitu mengacu pada jenis kesalahan yang disebabkan oleh 

tafsiran yang salah atau keliru. (5) Kesalahan Penerimaan (receptive errors) 

biasanya berhubunagn dengan ketrampilan menyimak atau membaca. (5) 

Kesalahan Pengungkapan, berkaitan dengan keslahan guru dalam 
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mengungkapkan pelajaran. (6) Kesalahan Perorangan, menggambarkan 

kesalahan seseorang yang dibuat diantara teman-teman sekelas. (6) 

Kesalahan kelompok, adalah kesalahan yang dilakukan berulang-ulang oleh 

kelompok atau orang banyak.(7) Kesalahan Menganalogi, sejenis kesalahan 

siswa yang menguasai suatu bentuk bahasa yang dipelajari lalu 

menerapkannya dalam konteks, padahal bentuk itu tidak dapat diterapkan. 

Uraian di atas menyatakan bahwa kesalahan yang dilakukan siswa tidak 

semata-mata karena kemampuan siswa dalam pelajaran matematika yang 

lemah, melainkan juga disebabkan karena kesalahan acuan yang digunakan 

siswa untuk mengerjaklan soal. Serta kesalahan perorangan ataupun 

kelompok juga menjadi salah satu penyebab. 

 Dari beberapa jenis-jenis kesalahan menurut para ahli di atas, pada 

penelitian ini siswa diberikan beberapa soal kemudian data diambil dari 

jawaban siswa, kemudian jawaban siswa dianalisis menggunakan jenis-jenis 

kesalahan menurut klasifikasi Watson. 

 

 2.4.  Prisma  

Bagan 1.Peta Materi Prisma 

Peta Materi Prisma 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   Prisma adalah suatu bangun ruang yang memiliki bidang alas dan 

bidang atas atau yang disebut dengan tutup dan memiliki bidang-bidang 

tegak.Prisma dibedakan menjadi dua yaitu prisma tegak dan prisma miring. 

Prisma tegak adalah prisma yang rusuk-rusuknya tegak lurus pada bidang 

alas dan bidang atas. Ada banyak macam prisma diantaranya prisma 

segitiga, prisma segiempat, prisma segilima, prisma segi enam dan masih 

banyak jenis prisma lainnya. 

PRISMA 

Luas Permukaan 

Prisma 

 Segitiga 

Prisma  

Segiempat 

Prisma  

Segilima 

Prisma  

Segienam 
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2.4.1 Luas Permukaan Prisma Segitiga 

Gambar 1.  berikut ini adalah salah satu bentuk prisma segitiga dan 

jaring-jaring prisma segitiga. 

                F 

 

   D               E 

 

            C 

    A              B 

 

 

Gambar 1. Prisma Segitiga 

Dari gambar di atas didapat 2 buah segitiga siku-siku ABC=DEF, 2 buah 

persegi panjang yang sama ACDF=BCEF dan 1 buah persegi panjang ABDE. 

  Maka luas permukaan prisma sgitiga di atas adalah sebagai berikut. 

                          
 

  
                  

 

2.4.2 Luas Permukaan Prisma Segiempat 

Prisma segi empat memiliki banyak jenisnya dan salah satu contoh 

prisma segiempat adalah kubus, luas permukaan kubus adalah jumlah 

luas seluruh permukaan/bidang bangun ruang tersebut.Gambar 2. 

dibawah ini adalah jaring-jaring kubus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Prisma Segiempat 

Kubus mempunyai 6 permukaan/bidang yang sama yaitu berbentuk 

persegi.  luas persegi adalah sisi x sisi, maka akan diperoleh luas 

permukaan kubus sebagai berikut. 

  Luas persegi       
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  Luas permukaan kubus        

                

 

2.4.3 Luas Permukaan Prisma Segilima 

Prisma segilima memiliki beberapa bentuk diantaranya prisma 

segilima tidak beraturan dan prisma segilima beraturan. Di bawah ini 

merupakan salah satu contoh prisma segi lima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dari bangun di atas menunjukkan bahwa prisma terbrntuk 2 buah 

segi lima yang sama yang masing-masing terdiri dari 3 buah segitiga A, 

B, dan C. Juga meliputi 5 buah persegi panjang. Sehingga didapat luas 

permukaan prisma segilima sebagai berikut:             

           

    Luas permukaan prisma  (
 

 
    )   (

 

 
    )   (

 

 
    )         

 Untuk prisma segi enam beraturan alas prisma terbentuk dari lima 

buah segitiga yang sebangun dan kongruen  sehingga untuk luas 

alasnya adalah    
 

 
     

 Sehingga luas permukaan prismanya adalah  (  
 

 
    )         

 

2.4.4 Luas Permukaan Prisma Segienam 

Prisma segi enam memiliki alas dan tutup berbentuk bangun datar 

yang memiliki 6 sisi. Dibawah ini merupakan contoh prisma segi enam 

beraturan. Dimana memiliki alas yang terbentuk dari 6 buah segitiga 

yang sebangun dan kongruen. 

Gambar 3. Prisma segi lima 
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Gambar 4. Prisma segi enam 

Segi enam beraturan dengan alas yang terdiri dari 6 buah segitiga 

yang sama sehingga untuk luas alasnya adalah:  (  
 

 
    ) 

   Sedangkan untuk luas bidang tegaknya adalah        

   Sehingga luas permukaaan prisma segi enam beraturan adalah 

 (  
 

 
    )         

 Dari beberapa penjelasan di atas maka luas permukaan prisma 

dapat dirumuskan: 

                                                           

 Dapat juga  dicari dengan rumus                               

        

 

2.5. Kerangka Berfikir 

  Ketepatan dalam mengerjakan atau menjawab soal-soal 

matematika adalah hal yang penting, karena ketidaktepatan atau 

kesalahan siswa jika dibiarkan akan berdampak buruk pada proses belajar 

siswa selanjutnya. Siswa terkadang sudah merasa benar dengan apa yang 

dikerjakan, namun kesalahan siswa dalam mengerjakan soal masih sering 

kali ditemukan.  

  Dilakukan penelitian mengenai anialisis kesalahan siswa di SMP 

Negeri 1 Tengaran dalam menyelesaikan soal mencari luas permukaan 

Prisma diharapkan dapat membantu menemukan kesalahan-kesalahan 

siswa. Sehingga untuk kedepannya dapat memberikan pembelajaran yang 

tepat dalam mencari luas permukaan Prisma.Berikut kerangka berpikir 

yang digunakan dalam penelitian ini: 

 

a 
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Bagan 2. 

Kerangka berpikir 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bagan di atas menunjukkan kerangka berpikir dalam penelitian ini 

dimana dimulai dari tahap perencanaan , persiapan, membuat soal 

kemudian soal dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan guru 

matematika, dilanjutkan dengan pelaksanaan tes. Setelah tes terlaksana 

dan mendapatkan jawaban dari para siswa kemudian digolongkan atas 

jawaban benar dan salah. Jawaban salah dianalisis sesuai dengan 

klasifikasi Watson. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai bahan 

wawancara kepada para siswa kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.  

 

2.5. Penelitian Yang Relevan 

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Letuna (2011) yang melakukan penelitian di SMA Kristen Manekto 

Kuatnana kabupaten Timor Tengah Selatan dengan menggunakan sampel 

Data tidak tepat(id) 

 

Prosedur tidak 
tepat (ip) 

Kesimpulan 
hilang(oc) 

Konflik level 
respone(rlc) 

Manipulasi tidak 
langsung(um) 

 

Menarik  

kesimpulan   

Wawancara  

Masalah hierarki 
ketarampila (shp) 

Data hilang(od) 

Selain tujuh jenis 
kesalahan (ao) 

Benar  

Salah  

Jenis kesalahan 
klasifikasi 
Watson 

Perencanaan 

Persiapan 

Membuat soal  

Hasil 

tes 

Pelaksanaan  
tes 

Konsultasi soal 
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kelas X-B dengan jumlah siswa 25 siswa. Materi yang digunakan pada 

penelitian ini adalah mengenai bentuk akar. 

 Hasil dari penelitian ini didapati tiga jenis kesalahan dominan ketika 

mengerjakan soal-soal tentang bilangan bentuk akar siswa kelas X-B SMA 

Kristen Manekto Kuatnana, yaitu underet manipulation (38%) dimana siswa 

mereespon soal dengan benar namun alasan/cara yang digunakan tidak 

logis. Di ikuti omitted conclution (24%) dimana siswa menunjukkan alasan 

pada level yang tepat tetapi gagal menyimpulkan. Dan kessalahan  omitted 

data (11%) dimana siswa kehilangan satu data atau lebih. 

  Penelitian ini akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian 

selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 1 Tengaran kelas 

VIII B pada materi luas permukaan prisma oleh peneliti dengan jumlah 

siswa yang diteliti sebanyak 34 siswa.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yaitu suatu 

penelitian yang di upayakan untuk mencandra atau mengamati masalah 

secara sisitematis dan akurat mengenai fakta dan sifat objek tertentu. 

Penelitian deskriptif bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-

fakta berdasarkan cara pandang tertentu. 

 

3.2. Tempat, waktu dan subyek penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1Tengaran tahun ajaran 2012/2013. 

Penelitian yang dilakukan pada hari jum’at tanggal 10 mei 2013 pukul 09.00 – 

10.30 dengan Subjek dalam penelitian ini adalah kelas VIII B dengan jumlah 

siswa sebanyak 34 dengan jumlah siswa perempuan sebanyak 19 siswa dan 

laki-laki 15 siswa. Dalam penelitia ini seluruh siswa mengikuti tes dengan kata 

lain tidak ada siswa yang tidak masuk kelas saat penelitian pemberian tes 

diberikan. 

 

3.3.  Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data adalah hal yang penting dalam penelitian. 

Karena dalam penelitian tujuannya adalah mengolah data. Pengumpulan data 

dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan berbagai cara. Diantaranya adalah 

observasi, wawancara, dokumentasi , tes dan lain-lain. Dalam penelitian ini 

menggunakan wawancara dan tes untuk mendapatkan data.  

Wawancara yang dilakukan kepada siswa bertujuan untuk mengetahui 

kesulitan-kesulitan siswa dalam mengerjakan soal luas permukaan prisma. 

Sehingga data yang diperoleh langsung berdasarkan subyek penelitian. 

Digunakan beberapa soal wawancara yang diberikan kepada para siswa, 

kemudian hasil wawancara tersebut di catat atau di rekam yang berfungsi 

sebagai data dari hasil wawancara. Hasil wawancara ini akan membantu 

mengetahui kesalahan-kesalahan siswa yang dialami dan dilakukan.  

Siswa akan diberikan tes terkait dengan materi mencari luas 

permukaan prisma. Tujuan diadakannya tes adalah untuk mengetahui 

kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan persoalan yang ditinjau 
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dari klasifikasi Watson.Data yang diperoleh adalah data dari hasil tes yang 

berupa lembar jawaban siswa.  

Data hasil tes ini digunakan sebagai dasar menentukan subjek 

penelitian dan bahan pengamatan mengenai kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan persoalan terkait dengan materi.Teknik pengambilan data 

dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Bagan 2. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Sehingga alur dari pengambilan datanya adalah tes diberikan kepada 

para siswa kemudian hasil tes dianalis kemudian dilakukan wawancara dengan 

berpacuan jawaban siswa.  

 

3.4.  Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua jenis instrumen yang digunakan untuk 

penganalisisan data yaitu: 

1. Tes  

Tes yang diberikan dirancang untuk mendiagnosis kesalahan-kesalahan 

yang dilakukan siswa dalam persoalan luas permukaan prisma. Tes yang 

diberikan adalah soal yang berbentuk soal esei yang berjumlah 6 soal. Soal 

yang dibuat terkait dengan prisma segi tiga sebanyak dua buah soal, prisma 

segi empat sebanyak dua soal, prisma segi lima sebanyak 2 soal.Adapun 

kategori soal yang dibuat dan akan diberikan kepada para siswa dapat 

dilihat dalam Tabel 2. 

 

 

Bagan 3. 
Teknik Pengambilan Data 

 Teknik 
Pengambilan 

Data 

Wawancara 

 

Tes 

Analisis kesalahan 
(hasil Tes) 

klasifikasi Watson 
 

Hasil Tes 

Analisis hasil 

wawancara 

Benar 

salah 



19 
 

Tabel 2. 
Kategori soal esei 

 

 

 

 

 

 

 

2. wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban dari 

responden.Wawancara ini dilakukan secara langsung kepada siswa ynag  

berpedoman pada hasil tes siswa. Siswa diperlihatkan jawaban tes mereka 

kemudian diberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan 

jawaban tes yang telah mereka kerjakan.  

 

3.5.  Validitas Soal 

Validitas pada penelitian ini adalah validitas pakar dimana soal tes 

yang akan diujikan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dosen pembimbing 

dan guru matematika yang mengapu di kelas VIII B SMP Negeri 1 Tengaran. 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

  Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data jawaban hasil tes 

mencari luas permukaan prisma yang dikerjakan para siswa dan hasil 

wawancara. Data tes yang diperoleh akan dianalisis menurut klasifikasi 

watson. Hasil dari tes juga digunakan sebagai pedoman wawancara yang akan 

dilakukan sehingga data wawancara akan diperoleh. 

  Analisis data yang dilakukan dengan mengetahui tipe-tipe kesalahan 

dengan langkah sebagai berikut: 

1. Mendapatkan semua jawaban siswa. 

2. Mengelompokkan jawaban siswa atas jawaban benar dan jawaban 

salah. 

3. Jawaban yang salah dianalisis menurut klasifikasi Watson 

Kategori Indikator 
Nomor 

soal 

Menghitung luas 
permukaan prisma 

1.   Menghitung luas 
permukaan prisma segi tiga 

1, 2 

2. Menghitung luas 
permukaan prisma segi 
empat 

3, 4 

3. Menghitung luas             
permukaan prisma segi lima 

 5 

 4. Menghitung luas             
permukaan prisma segi enam 

6 



20 
 

4. Menghitung presentase jawaban siswa berdasarkan tipe kesalahan 1, 

tipe kesalahan 2, tipe kesalahan 3, tipe kesalahan 4, tipe kesalahan 5, 

tipe kesalahan 6, tipe kesalahn 7 dan tipe keslahan 8. Maka akan 

diketahui berapa persen (%) tingkat kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal. 

5. Hasil wawancara dilihat dan disesuaikan dengan hasil analisis dari 

jawaban siswa kemudian dikelompokkan alasan dominan apa yang 

banyak diutarakan siswa dalam menyelesaikan soal.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi subjek Penelitian 

SekolahMenengah Pertama Negeri 01 Tengaran Kabupaten 

Semarang ini terdiri dari 24 kelas yaitu kelas VII terdiri dari delapan kelas, 

kelas VIII terdiri dari delapan kelas dan kelas IX terdiri dari delapan kelas. 

Dari 24 kelas diambil satu kelas yang digunakan sebagai subjek penelitian 

yaitu kelas VIII B yang terdiri dari 34 siswa, karena kelas ini juga termasuk 

dalam kelas homogen dan juga baru saja menerima materi mengenai luas 

permukaan Prisma. Penelitian yang dilakukan dikelas VIII B ini bertujuan 

mengetahui kesalahan–kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal mencari Luas Permukaan Prisma. 

Dalam penelitian ini menggunakan soal untuk pengambilan data, 

soal yang diberikan berupa soal esai atau soal uraian yang berjumlah 6 

buah soal. Soal–soal yang diberikan dibuat sesuai dengan materi Luas 

Permukaan Prisma yang pernah diajarkan oleh guru diantaranya adalah 

Prisma Segi Tiga, Prisma Segi Empat, Prisma Segi Lima dan Prisma Segi 

Enam. 

 

4.2. Analisis Kesalahan Siswa Berdasarkan Jenis Kesalahan Siswa 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII B Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 01 Tengaran yang berjumlah 34 siswa dan seluruhnya 

mengikuti tes yang diberikan. Setelah hasil tes dikoreksi dan diteliti 

kesalahan–kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

mencari Luas Permukaan Prisma disajikan dalam tabel dan disajikan juga 

dalam bentuk prosentase.Berikut ini adalah tabel jawaban siswa yatu 

jawaban benar, salah dan tidak menjawab dalam  mencari Luas Permukaan 

Prisma siswa. 

Tabel 3.  
Presentase jawaban benar, salah dan tidak menjawab. 

Butir 
Soal Jenis Soal 

Jawaban 

Benar  Salah 
Tidak 
menjawab Total 

1 

Prisma segi tiga 

31 3 0 34 

2 30 4 0 34 
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Butir 
Soal Jenis Soal Jawaban 

Butir 
Soal Jenis Soal Jawaban 

3 

Prisma Segi Empat 

19 15 0 34 

4 20 14 0 34 

5 Prisma Segi Lima 20 14 0 34 

6 Prisma Segi Enam 22 12 0 34 

 
Jumlah 142 62 0 204 

 
Jumlah dalam (%) 69,60% 30,40% 0% 100% 

 

 
Grafik 1. Jawaban siswa benar, salah dan tidak menjawab 

Dari tabel 4  dan grafik 1 di atas dapat dilihat dari 34 siswa 

mengalami kesalahan sebanyak 62 kesalahan. Kesalahan terbesar yaitu 

pada soal nomor 3 yaitu mengenai kesalahan dalam mencari luas 

permukaan prisma segi empat yang beralas belah ketupat. Tidak ada siswa 

yang melewatkan soal, seluruh soal dijawab oleh semua siswa. Jawaban 

benar dijawab oleh siswa sebanyak 69,6% dan jawaban yang salah 

sebanyak 30,4%. Sedangkan jawaban siswa yang paling banyak benar ada 

pada soal nomor 1. 

Tabel 4. 
 Jenis-jenis Kesalahan 

no. Soal 
 

Jenis - jenis kesalahan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  - 2  - -  -  -  1   

2  - 1  - 3  -  -  -  - 

3 8 4  - 1  - 2  -  - 

4 3 3 - 1  4 3  -  - 

5 3 6  -  -  -  - 3 2 
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No. Soal 
Jenis - jenis kesalahan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 2 9 -  -  -  -  1 -  

total  16 25 0 5 4 5 5 2 

jumlah 
dalam 
(%) 26% 40% 0% 8% 6% 8% 8% 3% 

 

 
Grafik 2. Jenis – jenis kesalahan 

Dari tabel 5 dan grafik 2, nilai prosentase paada tiap jenis – jenis 

kesalahan diperoleh dari jumlah dari tiap jenis kesalahan dibagi dengan 

total kesalahan kemudian dikalikan dengan 100%. Dari hasil perhitunagn 

didapat besarnya kesalahan jenis 1 yaitu kesalahan pada data tidak  tepat 

sebesar 26%, kesalahan dalam prosedur tidak tepat sebesar 40%, data 

hillang sebanyak 0% karena tidak ada siswa yang melakukan kesalahan 

pada jenis kesalahan ini, kemudian pada jenis kesalahan kesimpulan hilang 

sebanyak 8%, pada kesalahan konflik level respon sebanyak 6%, kemudian 

kesalahan pada memanipulasi data sebanyak 8%, kesalahan pada masalah 

hierarki ketrampilan sebanyak 8% dan kesalahan selain dari ketujuh jenis 

kesalahan dilakukan sebanyak 3%. 

 

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan jawaban siswa yang diperoleh, jawaban tersebut akan 

dibahas jawaban siswa yang salah, jawaban yang salah dikelompokkan 

menjadi 8 jenis kesalahan menurut klasifikasi Watson. Pembahasan tiap 

jenis keslahan akan dipaparkan dalam tabel yang disertai dengan hasil 
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20%

30%

40%

50%
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wawancara. Berikut pembahasan kesalahan-kesalahan siswa berdasarkan 

hasil tes dan hasil wawncara kepada siswa. 

 

4.3.1 Pembahasan tes berdasarkan jenis kesalahan 1 

Jenis kesalahan 1 yaitu data tidak tepat atau inappopriate data (id) 

adalah kesalahan dimana siswa berusaha mengoprasikan pada level yang 

tepat, tetapi memilih sebuah informasi atau data tidak tepat. Maksudnya 

adalah siswa dapat mengoprasikan atau mengerjakan soal yang diberikan 

namun data yang digunakan tidak sesuai sehingga mengakibatkan 

kesalahan dalam menyelesaikan soal tersebut. Dalam materi mencari luas 

permukaan prisma masih ditemukan kesalahan yang dilakukan beberapa 

siswa pada jenis kesalahan ini pada beberapa nomor soalyaitu pada nomor 

3, nomor 4, nomor 5 dan nomor 6 dengan berbagai alasan yang dipaparkan 

siswa. Jenis kesalahan tersebut dapat dilihat dalam tabel 5.  

 
Tabel 5. 

 jenis kesalahan 1 

no 
soal 

Kategori banyak 
kesalahan 

jenis kesalahan hasil wawancara 

3 Prisma 
segi 
empat( 
alasbelah 
ketupat) 

8 mencari sisi alas 
menggunakan panjang 
diagonal yang diketahui 

Siswa mencontek 
teman  

mencari luas alas 
dengan setengah 
diagonal 

siswa lupa rumus 

mencari luas bidang 
tegak dengan diagonal 
yang diketahui 

siswa belum begitu 
faham dan tidak ada 
gambar dalam soal  

mencari keliling alas 
dengan setengah 
diagonal 

Siswa lupa rumus  

4 Prisma 
segi 
empat(alas 
persegi 
panjang) 

3 tinggi prisma tidak sama 
dengan yang diketahui 
pada soal 

salah Tulis dan yang 
dilihat soal yang di 
atasnya jadi keliru 

tiggi prisma yang 
dimasukkan kedalam 
rumus tidak sesuai 
dengan yang diketahui 

siswa terburu-buru 
mengerjakan 
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no 
soal 

Kategori banyak 
kesalahan 

jenis kesalahan hasil wawancara 

5 Prisma 
segi lima 

3 memasukkan panjang 
alas tidak sesuai dengan 
yang diketahui pada 
luas bidang tegak 

siswa terburu-buru 
dan mencontek 
teman 

6 Prisma 
segi enam 

2 tiggi segitiga keliru 
dengan tinggi prisma 
yang dimasukkan dalam 
mencari luas segitiga 

Siswa mencontek 
teman  

 

   Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jenis kesalahan 1 

banyak dilakukan pada soal nomor 3 yaitu pada prisma segi empat dengan 

bidang alas belah ketupat dengan beberapa alasan yang diketahui dari hasil 

wawancara. Berikut merupakan salah satu contoh dimana siswa salah 

memasukkan data. 

 
Gambar 5. Contoh jawaban jenis kesalahan 1 

 

Dari contoh di atas data yang digunakan siswa tidak tepat karena 

pada soal diketauhi tinggi prisma adalah 10 cm, namun data yang digunakan 

tinngi prisma adalah 18 cm. Maka siswapun mengalami kesalahan hinnga 

akhir jawaban. 

 

4.3.2 Pembahasan tes berdasarkan jenis kesalahan 2 

Jenis kesalahan 2 prosedur tidak tepat atau inappropariate 

procedure(ip) adalah kesahan dimana siswa mengoperasikan soal pada 

level yang tepat namun siswa menggunakan cara atau prosedur yang tidak 
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tepat (misalnya menggunakan rumus degan cara yang tidak tepat).  

Kesalahan ini masih terlihat dilakukan siswa dalam mencari luas permukaan 

prisma, kesalahan siswa pada jenis kesalahan 2 ini dapat dilihat pada Tabel 

berikut ini: 

Tabel 6. 
Jenis kesalahan 2 

no 
soal 

Kategori banyak 
kesalahan 

jenis kesalahan hasil wawancara 

1 Prisma 
segi  tiga 
(siku-siku) 

2 mencari 
panjang sisi 
miring setelah 
menemukan 
luas 
permukaan 
prisma  

dikerjakan dulu di 
buram waktu 
menyalin ke kertas 
jawaban lupa belum 
tertulis dan akhirnya 
ditulis setelah luas 
permukaan yang 
diketahui 

rumus tidak 
tepat 

siswa berpikir untuk 
luas permukaan 
prisma luas alas 
prismanya tidak 
dikalikan 2 

2  1 rumus tidak 
tepat 

siswa berpikir untuk 
luas permukaan 
prisma luas alas 
prismanya tidak 
dikalikan 2 

3 Prisma 
segi 
empat( 
alasbelah 
ketupat) 

4 mencari 
keliling alas 
dengan rumus 
luas alas 

siswa lupa dengan 
cara mencari keliling 
alas 

4 Prisma 
segi 
empat(alas 
persegi 
panjang) 

3 rumus tidak 
tepat mencari 
luas 
permukaan 
dengan rumus 
volume 

siswa lupa rumus 
dan teringat rumus 
volumedan siswa 
juga mencontek 
teman 

5 Prisma 
segi lima 

6 hanya mencari 
luas segitiga 
sebagai alas 
dari prisma 

siswa belum begitu 
paham dengn prisma 
segi lima, siswa 
kebingungan dan ad 
siswa yang 
mencontek dari 
teman 
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no 
soal 

kategori banyak 
kesalahan 

jenis kesalahan hasil wawancara 

6 Prisma 
segi enam 

9 rumus tidak 
tepat hanya 
menggunakan 
luas segitiga 
sebagai alas 
segi enam 

siswa belum paham 
dengan materi, dan 
siswa hanya 
menjawab sebisanya 

        siswa  teringat rumus 
soal sebelumnya 
segigga salah 
memasukkan kedalam 
rumus 

 

Berdasarkan tabel di atas jenis kesalahan 2 paling banyak dilakukan 

pada soal nomor 6 yaitu pada soal mengenai luas permukaan prisma segi 

enam. Jenis kesalahan 2 pada soal nomor 6 dilakukan oleh 9 siswa.  

Dari hasil pembahasan berdasarkan jenis kesalahan 2 di atas dapat 

ditunjukkan beberapa contoh kesalahan siswa dalam tabel berikut: 

 

Gambar 6.  Jenis contoh jawaban jenis kesalahan 2 

 

Dari hasil jawaban siswa di atas terlihat bahwa siswa tidak 

menggunakan prosedur yang tepat dalam mencari luas permukaan prisma. 

Pada saat mencari luas permukaan prisma luas alasnya tidak dikalikan dua, 

sehingga siswa tidak dapat mendapatkan hasil yang tepat. 
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4.3.3. Pembahasan tes berdasarkan jenis kesalahan 3 

jenis kesalahan 3 yaitu data hilang atau omitted data (od) yaitu 

siswa kehilangan satu data atau lebih atau tidak menemukan informasi 

yang tepat namun masih berusaha mengoperasikan pada level yang tepat. 

Sehingga siswa tetap menyelesaikan soal walaupun ia kehilangn beberapa 

data. Dalam materi mengenai mencari luas permukaan prisma tidak 

ditemukan siswa yang melakukan kesalahan pada jenis kesalahan 3 ini. 

Sehingga prosentase pada jenis kesalahan 3 ini adalah 0%. 

 

4.3.4. Pembahasan hasil tes berdasarkan jenis kesalahan 4 

Jenis kesalahan 4 yaitu kesimpulan hilang atau omitted 

conclution(oc) adalah kesalahan siswa yang telah menunjukkan alasan yang 

tepat atau telah mengerjakan soal dengan tepat namun gagal dalam 

menyimpukan. Jenis kesalahan ini masih dilakukan beberapa  dilihat dalam 

Tabel 8. 

Tabel 7. 
Jenis kesalahan 4 

no 
soal 

Kategori banyak 
kesalahan 

jenis kesalahan hasil wawancara 

2 Prisma 
segi  tiga 
(siku-siku) 

3 salah 
menghitung 

siswa terburu-
buru 
mengerjakan 

3 Prisma 
segi 
empat( 
alasbelah 
ketupat) 

1 salah 
menghitung 

awalnya siswa 
menghitung 
namun ragu 
walau jawaban 
sudah benar 
kemudian 
jawaban dicoret 
dan setelah 
dihitung jabannya 
sama ditulis 
kembali namun 
salah penulisan 

4 Prisma 
segi 
empat(alas 
persegi 
panjang) 

1 salah 
menghitung 

mencontek 
teman 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa keslahan paling banyak 

dilakukan siswa pada soal nomor 2 yaitu pada jenis soal luas permukaan 
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prisma segi tiga. Kesalahan pada nomor 2 ini dilakukan oleh 3 siswa dengan 

jenis soal luas permukaan prisma segi tiga. Adapun kesalahan itu dapat 

dilihat pada jawaban siswa.Berikut ini adalah salah satu contoh dari 

kesalahan siswa dalam menjawab soal yang diberikan. 

 
Gambar  7.  contoh jenis kesalahan 4 

Dari jawaban siswa di atas terlihat bahwa siswa sudah berusaha 

mengerjakan dengan baik dan prosedur atau langkah yang tepat, namun 

siswa gagal dalam menyimpulkan karena siswa salah dalam menghitung 

perkaliannya. Sehingga kesimpulan atau hasilnya tidak tepat.  

 

4.3.5. Pembahasan hasil tes berdasarkan jenis kesalahan 5 

Jenis kesalahan 5 konflik level respon atau response level conflict 

(rlc) adalah kesalahan dimana siswa menunjukkan pada suatu level 

tertentu kemudian menurunkan ke level yang lebih rendah dalam menarik 

kesimpulan. Ada beberapa siswa yang melakukan kesalahan pada jenis 

kesalahan ini dengan prosentase kesalahannya adalah 6%. Kesalahan 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. 

Jenis kesalahan 5 

no 

soal 

kategori banyak 

kesalahan 

jenis 

kesalahan 

hasil wawancara 

4 Prisma segi 

empat(alas persegi 

panjang) 

4 terdapat 

dua 

jawaban 

siswa merasa kurang 

yakin dengan 

jawabannya 
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no 
soal 

kategori banyak 
kesalahan 

jenis 
kesalahan 

hasil wawancara 

    siswa sudah 
mendapatkan hasil 
jawaban yang tepat 
namun tidak yakin 
akan jawabannya 
kemudian 
mencontek teman 

 

Dari hasil di atas terlihat adanya kurang rasa percaya diri siswa akan 

jawaban mereka, kemudian ada siswa yang mengambil langkah untuk 

tanya kepada siswa lain sehingga didpatkan dua jawaban. Contoh 

kesalahan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 

 
Gambar 8. Jenis kesalahan 5 

Dari jawaban siswa di atas siswa sudah menunjukkan pada jawaban 

yang benar namun siswa menurunkan pada hasil lain. Sehingga terdapat 

dua buah jawaban siswa. 

 

4.3.6 Pembahasan hasil tes berdasarkan jenis kesalahan 6 

Jenis kesalahan 6 manipulasi tidak langsung atau undered 

manipulation (um) merupakan jenis kesalahan dimana siswa mrespon 

dengan benar tetapi alasan atau cara yang digunakan tidak logis. Jenis 

kesalahan 6 ini masih dilakukan siswa pada beberapa soal yang diberikan 
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mengenai materi luas permukaan prisma. Adapun kesalahan tersebut 

dapat dilihat pada nomor soal pada Tabel 10. 

Tabel 9. 

 Jenis kesalahan 6 

no 

soal 

kategori banyak 

kesalahan 

jenis kesalahan hasil wawancara 

3 Prisma segi 

empat( 

alasbelah 

ketupat) 

2 muncul angka 

tanpa diketahui 

dari mana asal 

angka tsb 

siswa mencontek 

teman 

4 Prisma segi 

empat(alas 

persegi 

panjang) 

3 muncul angka 

tanpa diketahui 

dari mana asal 

angka tsb 

siswa menerka 

tanpa menulis pada 

jawaban 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa kesalahan terbanyak dilkukan 

siswa pada soal nomor 4 mengenai materi prisma segi empat yang beralas 

persegi panjang. Kesalahan dalam nomor 4 ini dilakukan oleh siswa 

senbanyak 3 orang siswa. Kesalahan dalam memanipulasi data terlihat 

setelah jawaban siswa dikoreksi, berikut ini akan diberikan  contoh 

kesalahan yang dilakukan siswa setelah dianalisis berdasarkan jenis 

kesalahan 6: 

 

Gambar 9.  Jenis kesalahan 6 

Pada jawaban siswa di atas dapat dilihat pada penurunan keliling alas 

siswa memasukkan angka 6, padahal siswa belum mencari dari mana angka 

6 tersebut didapatkan. Jawaban siswa memang tepat namun siswa belum 

mencari 6cm itu darimana. 
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4.3.7 Pembahasan tes berdasarkan jenis kesalahan 7 

Jenis kesalahan 7 adalah masalah hierarki keterampilan atau skill 

hierarcy problem (shp) adalah siswa tidak dapat menyelesaikan masalah 

karena kurang atau tidak nampaknya kemampuan keterampilan dalam 

menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Dalam materi ini masih ada siswa 

yang melakukan kesalahan pada nomor-nomor soal tertentu. Kesalahan 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 11. 

Tabel 10. 

Jenis kesalahan 7 

no 

soal 

kategori banyak 

kesalahan 

jenis kesalahan hasil wawancara 

1 Prisma 

segi  

tiga 

(siku-

siku) 

1 salah melakukan 

operasi hitung 

siswa memberikan tanda 

kurung pada tahap 

sebelumnya namun pada 

tahap selanjutnya tidak 

karena sama saja yang 

penting dijumlahkan dulu 

baru di kalikan 

5 Prisma 

segi 

lima 

3 tidak diselesaikan siswa kekurangan waktu 

dan lupa rumus 

siswa hanya mengerjakan 

setengah selebihnya 

mencontek 

6 Prisma 

segi 

enam 

1 jawaban 

langsung 

siswa menjawab dengan 

langsung tanpa disertai 

langkah-langkah karena 

mencontek 

 

Dari Tabel di atas kesalahan jenis 7 paling banyak dilakukan siswa 

pada soal nomor 5 yaitu mengenai materi prisma segi lima. Kesalahan pada 

nomor ini dilakukan oleh 3 orang siswa. Kesalahan tersebut terlihat setelah 

jawaban siswa dikoreksi, berikut contoh kesalahan siswa: 
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Gambar 10.  contoh jenis kesalahan 7 

Jawaban siswa di atas terlihat siswa berusaha mengerjakan dengan 

menulis apa saja yang diketahui pada soal namun siswa tidak 

menyelesaikan atau mencari jawaban dikarenakan kurangnya kemampuan 

siswa untuk menyelesaikan soal pada soal nomor ini. Serta siswa 

mencontek teman sehingga jawaban langsung ditulis hasilnya. 

 

4.3.8. Pembahasan tes berdasarkan jenis kesalahan 8 

Jenis kesalahan 8 selain tujuh kategori di atas atau above other (ao) 

adalah kesalahan selain ketujuh kesalahan di atas , misalnya penhkopian 

data yang salah dan siswa tidak merespon atau menjawab soal yang 

diberikan. Jenis kesalahan ini masih dilakukan siswa pada beberapa soal, 

kesalahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 12. 

Tabel 11. 

Jenis kesalahan 8 

no 

soal 

kategori banyak 

kesalahan 

jenis 

kesalahan 

hasil wawancara 

5 Prisma segi 

lima 

2 pengkopian 

jawaban yang 

tidak tepat 

mencontek teman 

denganterburu-buru 

 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa kesalahan dilakukan siswa pada soal 

nomor 5 yaitu mengenai materi prisma segi lima beraturan. Kesalahan pada 

nomor 5 ini dilakukan oleh 2 orang siswa. Kesalahan ini dapat 
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diketahuisetelah mengoreksi jawaban siswa. Berikut contoh kesalahan yang 

dilakukan siswa: 

 

Gambar 11. Contoh Jenis kesalahan 8 

Jawaban siswa di atas menunjukkan bahwa siswa malakukan 

pengkopian data yang tidak tepat atau mencontek teman dengan asal 

sehingga jawaban siswa tdak tepat dari awal proses jawaban hingga akhir 

jawaban. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5. 1.  KESIMPULAN 

Dari penelitian ini didapatkan bahwa siswa SMP Negeri 1 Tengaran kelas 

VIII B  pada materi Luas permukaan prisma ,secara keseluruhan siswa dalam 

menyelesaikan soal mencari luas permukaan prisma masih mengalami banyak 

kesalahan meskipun ada bebepa siswa yang tepat dalam menjawab soal. 

Kesalahan yang dilakukan siswa yang paling banyak adalah pada jenis 

kesalahan prosedur tidak tepat sebesar 40%, kemudian kesalahan pada data 

tidak  tepat sebesar 26%, data hillang sebanyak 0% karena tidak ada siswa yang 

melakukan kesalahan pada jenis kesalahan ini, kemudian pada jenis kesalahan 

kesimpulan hilang sebanyak 8%, pada kesalahan konflik level respon sebanyak 

6%, kemudian kesalahan pada memanipulasi data sebanyak 8%, kesalahan 

pada masalah hierarki ketrampilan sebanyak 8% dan kesalahan selain dari 

ketujuh jenis kesalahan dilakukan sebanyak 3%. Kesalahan tersebut tentunya 

memiliki beberapa alasan dari masing-masing siswa. 

 

5. 2.  SARAN 

Bagi guru sebaiknya memberikan penjelasan yang lebih terutama bagi para 

siswa yang belum paham mengenai materi tersebut. Karena dari hasil 

penelitian didapatkan kesalahan paling banyak pada prosedur tidak tepat. 

Sehingga perlu adanya pendalaman materi atau penjelasan materi yang lebih 

yang bisa membantu siswa mengatasi kesalahan yang dilakukan dalam 

menyelesaikansoal. 
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Validitas untuk soal Tes Esay 
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no Aspek Kaidah Penulisan Soal Tes esay 

Penilaian 

Ya Tidak Kurang 

Segi Materi 

1 Soal sesuai dengan kategori yang telah dibuat       

2  Soal sesuai dengan materi yang telah diajarkan       

Segi bahasa 

1 
Menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai 
EYD       

2 Menggunakan bahasa yang singkat dan jelas       

3 
Menghindari bahas yang berbelit-belit dan 
mengecoh siswa       

4 
Jika terdapat gambar, gambar jelas dan dapat 
dipahami       

Segi penyajian soal 

1 
Memperhatikan waktu apakah waktu yang diberikan 
cukup untuk siswa mengerjakan soal       

 

Petunjuk: 

Berilah tanda (V) untuk penilaian pada kolom yang sesuai. 

 

Salatiga, .............................. 

 

 

Suharni  S.pd  

 Guru Matematika 

 

 

 

 

 

 

 

SOAL ESAI 
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KERJAKAN SOAL-SOAL DIBAWAH INI DENGAN CERMAT! 

 

1. Hitunglah luas permukaan prisma 

disamping! 

 

16cm 

 

      5cm                    12cm 

 
2. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang 

sisi siku-sikunya 8cm dan 6cm, tinggi prisma 13cm. tentukan luas 

permukaan prisma! 

3. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang 

diagonal masing-masing 12 cm dan 16 cm. Jika tinggi prisma 18 cm 

maka luas permukaan prisma adalah? 

4. Sebuah prisma alasnya berbentuk persegi panjang dengan luas alas 

       jika lebar persegi panjang 4cm dan tinggi prisma 10cm, 

hitung luas permukaan prisma. 

5. Alas sebuah prisma berbentuk segi lima beraturan yang terbentuk 

dari lima buah segitiga, jika diketahui panjang alas dan tinggi 

segitiga berturut-turut 10 cm dan 7 cm dengan tinggi prisma 15 cm 

maka hitunglah luas permukaan prisma tersebut! 

6. Sebuah kotak berbentuk segi enam beraturan. 

 
Panjang s = 6 cm, a = 3 

cm dan t = 10 cm 

Berapa luas permukaan 

gambar disamping!  

a 
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KUNCI JAWABAN 

1. Diketahui : 

Tinggi prisma = 16 cm 

Ditanya : Luas permukaan prisma 

Jawab    : 

Alas prisma    Luas alas 

 Keliling alas 

                 
 

 
       

               

                               
 

 
            

x               = 
 

 
    

     12cm     √            

5cm               

Luas permukaan prisma                                    

               

                    

                  

        

Jadi luas permukaan prisma 540 cm 

2. Diketahui :  

alas prisma berbebtuk segitiga siku-siku 

             

  X 8cm          

      √    

            

  6cm 

Tinggi prisma : 13 cm 

Ditanya: Luas Permukaan Prisma? 
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Jaawab: Luas alas   
 

 
     Keliling alas               

   
 

 
           

    

Luas Permukaan Prisma                                

               

                       

               

           

Jadi luas premukaan prisma         

3. Diketahui : alas Prisma berbentuk belah ketupat 

                 

        

    √    

     cm 

 

Keliling alas               Luas alas  
 

 
       

       
 

 
           

        

                     

                                             

                

         

         

  Jadi luas permukaan prisma tersebut adalah          

  

6 

8 

X 
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4. Diketahui: alas prisma berbentuk persegi panjang 

         

       

                   

         keliling alas              

   

               

           

  
  

 
 

       

 Ditanya: luas permukaan prisma? 

Jawab:  

Luas Permukaan Prisma                                

               

                 

           

         

Jadi luas permukaan prisma tersebut adalah         

5. Diketahui: alas prisma berbentuk segilima beraturan 

Luas alas    
 

 
      

      (
 

 
     )                

Keliling alas            

Tinggi prisma = 15cm 

Ditanya: luas permukaan prisma 

  

4cm 

p 

          7 

10 
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Jawab: 

                     

                                             

                  

         

          

Jadi luas permukaan prisma adalah          
 

6. Diketahui: alas prisma berbentuk segi enam beraturan 

 

s = 6 cm, a = 3 cm dan t = 10 cm 

keliling alas      

           

luas alas    
 

 
      

   
 

 
      

             

 
Ditanya: Luas permukaan prisma 

Jawab: 

Luas Permukaan Prisma                  

        

         

Jadi luas permukaan prisma segi enam tersebut adalah         
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Wawancara kepada guru 

P = selamat pagi bu 

G = iya mbak 

P = sejauh ibu mengajar apakah ada kesulitan bu 

G = ya anak-anak sekarang itu beda mbak sama anak-anak dulu 

P = bedanya gimana ya bu 

G = anak sekarang itu lebih agak mudengan mbak, tapi ya gak ad yang sempurna 

mbak. Siswa kadang juga masih suka salah-salah 

P = kalo dalam materi luas permukaan prisma ini masih mengalami kesulitan tidak 

bu 

G = ya masih mbak 

P = kesulitannya gimana bu 

G = siswa masih salah ngitungnya terus rumusnya gak sesuai, kadang rumusnya 

bener tapi penerapannya ke jawaban yang gak tepat 

P = oh begitu ya bu. Untuk mencari luas prismanya siswa itu paling kesulitan pada 

semua prisma atau beberapa prisma bu 

G = kaya yang tak bilangin tadi mbak siswa masih suka salah ngitung dan kadang 

juga ngawur mbak garape 

P = yang paling sulit bagi siswa itu mencari luas permukaan prisma apa bu 

G = segi lima sama segienam mbak 

P = kesulitannya apa bu 

G =saya ngajar untuk prisma segi enam dan lima itu gak mendetail mbak jadi Cuma 

yang beraturan saja yang saya berikan. Kalo ada soal gitu ya masih banyak yang 

bingung untuk prisma segilima dan segienam 

P = baik kalo begitu terima kasih bu atas waktunya 

G = iya mbaak sama-sama 
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Wawancara Kepada Siswa untuk Tabel 4. Tipe kesalahan 1 

 
P = dek saya mau tanya ini mencari panjang belah ketupat ya 

S = iya mbak 

P = maksutnya panjang belah ketupat yang mana ya 

S = itu lo mbak yang pinggir-pinggirnya 

P = pinggirnya yang mana ya, namanya apa 

S = sisinya mbak 

P = kenapa kok carinya peke panjang diagonal, kok tidak setengah diagonal 

S = lha itu og mbak 

P = itu apa dek 

S = sebenere nyontek og mbaj nurun temen 

P = ow jadi mencontek,,, ya sudah kalo begitu 

 
P = dek saya mau tanya ini untuk mencari luas alas apa ya 

S = luas alas bu belah ketupat bentuknya 

P = emangnya luas alas belah ketupat itu apa runusnya 

S = ½ D1 X D2 atau 
     

 
mbak 

P = oh iya benar, tapi coba kamu lihat jawabanmu. Dari yang diketahui apa 6 dan 8 

ini panjang diagonalnya ya 
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S = hehe... bukan mbak 

P= terus apanya 

S = setengahnya dari diagonal,,,la lupa eg mbak rumuse 

P = rumusnya sudah benar Cuma kamu masukin datanya gak tepat 

  

 

P = dek menurutmu kalo prisma yang alasnya belah ketupat itu bidang tegaknya 

ada berapa 

S = ada 3 mbak 

P = coba ya tak gambakan prismanya, coba lihat bidang tegaknya ada berapa 

S = hehe ada 4 ding mbak, berarti nyari bidang tegake ini kurang 1 mbk 

P = oh begitu, bidang tegaknya itu berbentuk apa 

S = persegi panjang mbak 

P = luanya apa kalo gitu 

S =panjang kali lebar  

P = terus panjangnya berapa dan lebarnya berapa 

S = panjangnya 18 lebarnya 10 mbak 

P = terus 12 sama 18 ini dari mana  

S = panjang diagonalnya, berarti salah ya mbak 

P = kok bisa salah kenapa 

S = di soalnya gak ada gambarnya mbak jadi agak bingung 
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P = coba kamu liat soalnya sama jawaban kamu, kira-kira ada yang gak pas gak 

S = eh iya mbak panjangnya salah 

P = salahnya kenapa dan kenapa bisa salah 

S = tinggi prismanya harusnya 10 cm tapi nulisnya 18 cm 

P = kok bisa salah nulis 

S = la yang dilihat soal yang diatasnya og mbak 

 
P = dek ini waktu mencari luas bidang tegak ini 16 itu apa ya 

S = panjangnya mbak 

P = panjang apanya 

S = sebenernya itu nyotek kok mbk nyontek temen terus kesusu gitu mbak 

P = ow jadi ini bukan pekerjaan kamu sendiri 

S = bukan mbak 

 
P = dek ini buat cari apa to 

S = alas prismanya mbak 

P = 10 ini apanya ya 

S = tingginya mbak 
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P = tinggi apa 

S = ya tinggi alasnya to mbak 

P = coba kamu tunjukkan digambar 10 itu alas yang mana 

S = yang ini mbak 

P = loh bukannya itu tinggi prismanya ya 

S = jujur ya mbak asline aku nyontek punyanya angga mbak 

P = oalah nyontek to 

S = iya mbak 
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Wawancara Kepada Siswa untuk Tabel 5. Tipe kesalahan 2 

 
P = dek jawbanmu sudah benar tapi panjang sisi miring ini untuk apa ya 

S = untuk mencari luas permukaan prismanya mbak 

P = terus kenapa carinya setelah luas permukaan ditemukan 

S = kan ngerjainnya di orek-orekan dulu mbak waktu nyalin itu ysnag panjang sisi 

miringnya ini lupa ditulis jadinya ditulis setelah luas permukaane ketemu 
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P = dek ini buat cari apa ya 

S = cari luas alasnya mbak 

P = alasnya prisma itu ada berapa ya 

S = ada 2 mbak 

P = lalu kenapa ini tidak dikalikan 2 kenapa hanya 1 yang dicari 

S = soalnya aku lupa rumusnya mbak yang ku ingat gak dikalikan 2 alasnya 

 
P = dek keliling itu apa sih 

S = panjang seluruhnya mbak 

P = panjang apanya 

S = jumlah seluruh sisinya mbak 

P = kok ini rumusnya begini. Bukannya tadi kamu bilang ini rumus untuk mencari 

luas belah ketupat ya 

S = iya , soalnya aku lupa sama caranya cari keliling itu gimana trus ingetnya rumus 

itu aj mbak jadi ya yang tak pake rumus itu 

 
P = dek ini buat cari apa ya 

S = cari luas alasnya mbak 

P =kalo begitu  kenapa ini dikalikan tinggi 

S = aku lupa mbak sama rumusnya, soalno 4 ini kan alasnya persegi panjang jadi aq 

banyanginnya kaya balok gitu mbak 

P = yang kamu bayangkan sudah benar tapi ini kenapa dikalikan dengan tingginya 
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S = karna yang paling aku inget itu rumus volume balok mbak jadi aq pake rumus 

volume sama dikit-dikit nyontek temen. 

 
P = ini cari luas apa sih 

S = alas segitiga mbak 

P = lihat soalnya. Prisma apa? Alasnya berbentuk apa 

S = segi enam mbak 

P = dari gambarnya segi enem nya terdiri dari bangun apa 

S = segitiga  

P = ada berapa segitiganya 

S = enam mbak 

P = terus ini kenapa hanya satu aja waktu cari luas alasnya 

S = soalnya aku belum mudeng mbak sama prisma segi enam jadi aku jawab 

sebisaku aja 

 
P = dek ini prisma segi berpa ya 

S = enam mbak 

P = 5 inidari mana ya 

S = kan itu ada 6 buah segitiga mbk jadi dikalikan.....eh iya mbak harusnya ini enam 

bukan lima 

P = terus kenapa bisa lima 
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S = itu mbak keinger rumus yang soal no 5, kan hampir sma mbak segi 5 sama segi 

6 jadi keingetnya sama rumusnya. 
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Wawancara Kepada Siswa untuk Tabel 6. Tipe kesalahan 2 

 
P = dek tolong coba kamu teliti jawaban kamu coba dihitung lagi 

S = iya mbak 

P = bagaimana ada yang salah tidak 

S = ini mbk kliru harusnya 360  

P = kok bisa keliru kenapa 

S = soalnya garapnya tergesa-gesa mbak takut gak bisa kejawab semua 

 
P = dek coba kamu hitung lagi hasilnya 

S = iya mbak saya dah tau kok kalu ini salah 

P = terus kenapa bisa salah 

S = kan waktu itu ngitung ketemunya 912 trus ragu jawabannya tak coret mbak, 

terus tak itung lagi jawabane 912 pas nulis itu malah 902 bukan 912. 
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Wawancara Kepada Siswa untuk Tabel 6. Tipe kesalahan 1 

 
 

P = dek ini kenapa ya ada dua jawaban 

S = hehe iya eg mbk 

P = kok bisa terus yang bener yang mana 

S = atas mbk eh bawah ding 

P = atas pa bawah 

S = atas mbak 

P = kalo yang atas kenapa yang bawah ini ditulis 

S = aku tu ngitungnya dua kali mbak yang pertama atas itu terus tak coba lagi 

ngitung terus ketemu yang bawah. Lha bingung mbak antara yang atas ap yang 

bawah jadi ya tak tulis semuanya aja. 
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Wawancara Kepada Siswa untuk Tabel 7. Tipe kesalahan 6 

 
P = tolong perhatikan yang saya lingkari 4 itu apa 10 itu juga apa 

S = 4 itu jumlah sisi tegaknya mbak, kalo 10 tinggi prismanya 

P = terus 

S = terus apa mbk hehehe 

P = lo itu 10 nya ada 2 yang satu tinggi prisma terus satunya lagi apanya 

S = emmmm(berfikir) hehehe 

P = kok malah senyum 

S = itu nurun kok mbak 

P = nurun siapa 

S = nurun angga mbak 

 
P = dek ini kamu mengerjakan sendiri atau gimana. Jujur ya jawabnya 

S = ih kerjake dewe ya mbak. Sumpah!!!! 

P = ow y udah. Trus dapat p = 6 cm ini dari mana 

S = itu kan diketahui luas persegi panjangnya 24 mbak trus lebarnya 4 . luas 

persegi panjangkan panjang X lebar jadi berapa kali 4 ketemune 24 trs 

ketemunya 6. 
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P = kok gak ditulis pada jawaban kenapa 

S = kan aq dah langsung tau mbk 

P = ya sudah, nyari panjangnyaitu untuk apa to 

S= untuk cari keliling alasnya to mbak 
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Wawancara Kepada Siswa untuk Tabel 8 . Tipe kesalahan 7 

 
P = coba kamu lihat jawabanmu. Langkahmu sudah benar tapi kok disini 

bisa begini 

S = yang mana to mbak 

P = yang sya lingkari. Kamu masih ingat gak kalo +,-,/,x itu yang didahulukan 

mengerjakan apa 

S = / sama x mbak 

P = lalu kenapa ini gak dikalikan dulu 

S = kan kaya waktu garap tugas dulu mbak diatas kan ada kurungnya itu 

dikerjakan dulu lalu dibawahnya gak pake kurung itu gak papa karena 

sama aja mbak 

P = sama aja gimana 

S = ya nanti hasilnya sama aja gitu lo mbk 

 
P = dek kenapa ini sampe sini aja, kenapa gak diselesaikan 

S = lha waktunya g cukup kok bu lupa rumusnya juga jadi ya udah tak tinggal 

tak lnjutin kerjain nomor 6 
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P = dek ini untuk cari apa sisi siku2nya 

S = luas alas mbak 

P = terus kenapa ini di hapus dan gak ditulis kembali 

S = aku bingung mbk, 

P = bingung gimana  

S = yang sampe sisi siku2 ini aq mbak yang nyari terus meh tak apain lagi 

bigung jadinya nyontek aku mbak  

P = ow nyontek 

S = maksudnya yang setengah aku yang kerjain yang setengan nyontek 

 
P = dek kenapa ini gak diteruskan jawabnya. Kok jawabnya langsung  hasilnya 

begini 

S = jawabnya jujur pa ngapusi mbak 

P = ya jujur to ya 

S = aku nyonto mbak punyae angga kesusu sisan dadine y ngono kui mbak 

P = ow ya sudah 

  



62 
 

 
 

Wawancara Kepada Siswa untuk Tabel 9 . Tipe kesalahan 8 

 
P = coba liat ini 16 itu dari mana dan apanya ya 

S = bidang tegaknya mbak 

P = apanya bidang tegak 

S = itu kesusu nyonto kok mbak aku gak ngerjain sendiri 
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Foto Pelaksanaan Tes 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto Pelaksanaan Wawancara
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