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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN 

Dalam pembahasan hasil penelitian terdiri dari 2  pembahasan, yaitu 

pembahasan hasil tes dan pembahasan hasil wawancara. 

1. Hasil tes berdasarkan tipe kesalahan I 

Tipe kesalahan I adalah kesalahan karena kecerobohan atau kurang 

cermat, yaitu siswa dalam menggunakan kaidah atau aturan sudah benar, 

tetapi melakukan kesalahan dalam melakukan penghitungan. Tabel 3 dapat 

dilihat bahwa siswa yang melakukan kesalahan sebanyak 3,92%. Beberapa 

contoh pekerjaan siswa yang  dikelompokan dalam tipe kesalahan I 

ditunjukan pada Tabel 4. 

 

Tabel 2 . Hasil tes berdasarkan tipe kesalahan I 

 

 

Siswa kurang cermat 

dalam memasukkan 

nilai alas segitiga, 

yang seharusnya 10 

menjadi 8. 

 

2. Hasil tes berdasarkan tipe kesalahan II 

Tipe kesalahan II , adalah kesalahan dalam keterampilan proses, 

yaitu dalam menyelesaikan soal matematika sering dijumpai kesalahan 

dalam proses penyelesaian. Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa siswa yang 

melakukan kesalahan sebanyak 3,92 %. Beberapa contoh pekerjaan siswa 

yang dapat dikelompokan dalam tipe kesalahan II pada Tabel 5. 

 

Tabel 3 Hasil tes berdasarkan tipe kesalahan II 

 

Siswa melakukan 

kesalahan dalam 

menentukan hasil 

akhir, yaitu kesalahan 

dalam menghitung 

luas alas, tanpa 
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menuliskan proses 

perhitungannya. 

 

3. Hasil tes berdasarkan tipe kesalahan III  

Tipe kesalahan III adalah kesalahan dalam memahami soal; yaitu 

siswa sebenarnya sudah dapat memahami soal, tetapi belum menangkap 

informasi yang terkandung dalam pertanyaan, sehingga siswa tidak dapat 

memproses lebih lanjut solusi dari permasalahan. Berdasarkan tabel  dapat 

dilihat bahwa siswa yang melakukan kesalahan sebanya  1 7,64%. Beberapa 

contoh pekerjaan siswa yang dapat dikelompokan dalam tipe kesalahan III 

ditunjukan pada Tabel  6. 

 

Tabel 4. Hasil tes berdasarkan tipe kesalahan III  

 

Siswa melakukan kesalahan 

menulis rumus volume limas 

yang seharusnya 

 luas alas  × tinggi. 

 

4. Hasil tes berdasarkan tipe kesalahan IV  

Tipe kesalahan IV adalah kesalahan dalam penggunaan notasi, yaitu 

dalam hal ini siswa melakukan kesalahan dalam penggunaaan notasi yang 

benar. Kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika itu disebabkan oleh kemampuan yang dimiliki, seperti 

pemahaman siswa tentang definisi, teorema, rumus dan proses 

pembelajaran. Selain itu bisa juga disebabkan oleh kurangnya tingkat 

penguasaan materi, kecerobohan dan juga kondisi kesiapan siswa dalam 

belajar. Faktor yang mempengaruhi siswa melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal matematika, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi 

proses dan hasil belajar matematika. Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat 

bahwa siswa yang melakukan kesalahan sebanyak 31,37 %. 
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Tabel 5. Hasil tes berdasarkan tipe kesalahan IV 

 

Siswa melakukan 
kesalahan dalam 
penulisan notasi  satuan 
volume yang seharusnya 
cm3 

 

B. Penyebab kesalahan siswa 

Penyebab siswa melakukan kesalahan dalam menyelasaikan soal-soal 

cerita materi luas permukaan serta  volume prisma dan limas adalah sebagai 

berikut : 

1. Masih  banyak siswa yang tidak memahami konsep dasar materi luas 

permukaan serta  volume limas. Dugaan ini didasarkan salah satunya 

dari hasil wawancara terhadap siswa. Wawancara tersebut dapat 

dilihat dibawah ini. 

P eneliti : oh ya. rumus luas limas apa? 

Siswa  : tidak  tau mas, heheheh! 

P eneliti : yang bener? 

Siswa   : ia mas, sulit menghafalnya . 

Peneliti :    dek  

Siswa : iya mas aku ingat  

Peneliti :tapi sebelum mencari luasnya kamu mencari luas  

permukaan     limasnya dengan rumus Ini s2 + 2   

S iswa : iya ya mas, sekarang sudah paham soal tersebut mas. 

 

2. Tidak memperhatikan pada waktu dijelaskan materi luas permukaan 

serta  volume prisma dan limas. Dugaan ini  didasarkan pada 

obsevasi wawancara dengan guru matematika kelas VIIIA. Berikut ini 

petikan wawancaranya:  

Guru  : Benar, saya guru matematika kelas VIIIA. Prestasi siswa   

siswa biasa saja,sama dengan kelas lainnya, namun masih 

banyak juga sebagian yang kurang memenuhi standar 

ketuntasan. 

P eneliti: Apakah dalam kegiatan belajar mengajar siswa 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut? 
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Guru : iya mas tapi ada juga yang sibuk ngomong sendiri. Tetapi, 

sejauh ini masih mudah untuk diajak komunikasi dalam 

kegiatan belajar pada mata pelajaran matematika. 

P eneliti : Saat menjelaskan materi luas limas dan volume prisma, 

apa saja yang bapak  jelaskan ke murid? 

  Guru : Iya, mulai dari pengertian sampai contoh soal. Itupun 

sampai saya kasih soal berkali-kali mas. 

Peneliti : Bagaimana prestasi belajar siswa sewaktu mempelajari 

materi luas limas dan volume prisma? 

Guru : Biasa saja mas, Rata-rata siswa banyak yang tidak 

mengerti  mas,rumus luas dan volume limas dan prisma. 

 

3. Sebagian besar siswa lupa rumus luas limas dan luas permukaan 

limas. Dugaan ini didasarkan salah satunya dari hasil wawancara 

terhadap siswa. Wawancara tersebut dapat dilihat dibawah ini. 

Peneliti : kenapa dik? Sulit? Atau gurunya galak? 

Siswa  : ya enggak suka aja mas, rumusnya banyak,bingung 

menghafalnya. 

Peneliti : walaupun begitu pasti kamu akan sering bertemu 

dengan matematika hlo, sebenarnya kalau kamu rajin 

mengerjakan latihan soal dengan sungguh-sungguh pasti 

kamu bias dengan sendirinya tanpa harus menghafal. 

Perhatiakan nomer 4! Tahu salahnya apa? 

Siswa  : tidak  mas. 

Peneliti : coba diingat, rumus volume limas itu apa? 

Siswa     : oh iya ding mas  luas alas  × tinggi 

P eneliti : sudah tau salahnya? 

Siswa  : sudah mas. 

 

4. Peneliti:Bagaimana soal dari saya? 

S iswa : kurang mengerti mas, soalnya muter-muter. 

Peneliti:membacanya pelan-pelan saja dik sambil dipahami per 

kalimat. 

Siswa : takut waktunya gak cukup mas. 

Peneliti: cukup , itu sudah saya diskusikan dengan pak markus . 

Siswa : iya mas. 
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Peneliti: perhatikan jawabanmu nomer 6! Apa yang 

menurutmu salah dik? 

Siswa : salah hitung mas. 

Peneliti: lain kali yang teliti ya mengerjakan dan notasinya. 

Siswa  : iya mas. 

 

Keterangan :  

P : Peneliti 

G : Guru 

S  : Siswa 

 

C. Pembahasan  

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Beringin  pada kelas VIIIC 

dimana siswanya berjumlah 34 orang yang terdiri dari 14 orang siswa laki-

laki dan 20 orang siswa perempuan. Pemilihan subyek penelitian ini 

berdasarkan pada sampel bertujuan yaitu untuk mengetahui jenis-jenis 

kesalahan siswa secara keseluruhan dengan metode tes, selain untuk 

mengetahui jenis-jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa penelitian ini 

juga bertujuan untuk mengetahui pemikiran disebalik kesalahan yang 

dilakukan dengan metode wawancara. 

Data dalam penelitian inin diperoleh dari hasil tes dan wawancara. 

Tes digunakan untuk mengetahui bentuk-bentuk kesalahan yang dilakukan 

siswa dalam menyelesaikan soal-soal cerita materi luas permukaan serta  

volume prisma dan limas. Wawancara dilakukan untuk memperoleh 

informasi mengenai faktor-faktor yang menjadi pemikiran disebabkan 

kesalahan siswa. Setelah tes dilakukan maka peneliti mengumpulkan hasil 

pekerjaan siswa, hasil pekerjaan siswa yang terkumpul peneliti koreksi dan 

teliti untuk mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal cerita materi luas permukaan serta  volume prisma 

dan limas. Hasil pengoreksian yang dilakukan pada 34 siswa, tidak ada 

satupun siswa benar semua dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Data 

koreksi jawaban siswa bisa dilihat pada Tabel  2. 
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Table 6. Koreksi Jawaban Siswa 

No   Materi  Keterangan  Total  

∑B ∑S ∑TM 

1  Luas limas 4 24 6 34 

2 Luas prisma  9 23 2 34 

3 Volume limas  9 19 6 34 

4 Volume prisma  27 5 2 34 

Keterangan :  

∑B : Jumlah siswa yang menjawab benar.         

∑S : Jumlah siswa yang menjawab salah. 

∑TM : Jumlah siswa yang tidak menjawab. 

 
Gambar 2. Diagram Data Hasil Pekerjaan Siswa 

Keterangan :  

∑B : Jumlah siswa yang menjawab benar.         

∑S : Jumlah siswa yang menjawab salah. 

∑TM : Jumlah siswa yang tidak menjawab. 

 

 Berdasarkan  Tabel 2 dan Gambar 2, diperoleh kesimpulan bahwa 

sebanyak 24 siswa melakukan kesalahan dalam menjawab soal no 1 dan 2 , 

yaitu soal materi luas limas. 23 siswa melakukan kesalahan dalam menjawab 

soal no 3 yaitu soal materi luas prisma. 19 siswa melakukan kesalahan dalam 

menjawab soal no 4 dan 5  materi volume limas. 5 siswa melakukan 

kesalahan dalam menjawab soal no 6 materi volume prisma. Berdasarkan 

data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut dan digolongkan 

ke dalam 4 tipe kesalahan. 
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Berdasarkan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh siswa, 

diperoleh bentuk-bentuk kesalahan yang dapat dikelompokan ke dalam 4 

tipe kesalahan; kesalahan tipe 1, adalah kesalahan karena kecerobohan atau 

kurang cermat, yaitu siswa dalam menggunakan kaidah atau aturan sudah 

benar, tetapi melakukan kesalahan dalam melakukan penghitungan; 

kesalahan tipe 2, adalah kesalahan dalam keterampilan proses, yaitu dalam 

menyelesaikan soal matematika sering dijumpai kesalahan dalam proses 

penyelesaian; kesalahan tipe 3, adalah kesalahan dalam memahami soal; 

yaitu siswa sebenarnya sudah dapat memahami soal, tetapi belum 

menangkap informasi yang terkandung dalam pertanyaan, sehingga siswa 

tidak dapat memproses lebih lanjut solusi dari permasalahan; kesalahan tipe 

4, adalah kesalahan dalam penggunaan notasi, yaitu dalam hal ini siswa 

melakukan kesalahan dalam penggunaaan notasi yang benar. 

Tabel  7. Tabel analisis kesalahan 

No 
soal 

Materi 

Jumlah siswa yang melakukan kesalahan Total 
kesal
ahan 

P (%) Tipe 
1 

Tipe
2 

Tipe
3 

Tipe 
4 

Tidak 
menjawab 

1 Luas 
permukaan   
limas  

7 - 14 3 6 30 14,70 

2 Luas 
permukaan   
limas 

6 1 14 4 5 30 14,70 

3 Luas 
permukaan 
prisma  

1 1 19 2 2 25 12,25 

4 Volume 
limas  

15 2 5 - 1 23 11,27 

5 Volume 
limas  

3 3 7 - 6 19 9,31 

6 Volume 
prisma 

1 2 2 - 2 7 3,43 

Total   33 9 61 9 22 112 65,66 

P (%)  16,1
7 

4,41 29.9
0 

4,41 10,78 59,80  

 

Soal no 1 materi luas permukaan limas sebanyak 7 dari 34 siswa 

melakukan kesalahan tipe 1, 14 siswa melakukan kesalahan tipe 3, 3 siswa 

melakukan kesalahan tipe 4 dan 6 siswa tidak menjawab soal sehingga total 

persentase kesalahan pada soal no 1 adalah 14,70%. Soal no 2 materi luas 

permukaan limas sebanyak 6 dari 34 siswa melakukan kesalahan tipe 1, 1 

siswa melakukan kesalahan tipe 2, 14 siwa melakukan kesalahan tipe 3, 4 
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siswa melakukan kesalahan tipe 4 dan 5 siswa tidak menjawab soal sehingga 

total persentase kesalahan pada soal no 2 adalah 14,70%. Soal no 3 materi 

luas permukaan prisma sebanyak 1 dari 34 siswa melakukan kesalahan tipe 

1, 1 siswa melakukan kesalahan tipe 2, 19 siswa melakukan kesalahan tipe 3, 

2 siswa melakukan kesalahan tipe 4 dan 2 siswa tidak menjawab soal 

sehingga total persentase kesalahan pada soal no 3 adalah 12,25%. 

Soal no 4 materi volume limas sebanyak 15 siswa melakuakan 

kesalahan tipe 1, 2 siswa melakukan kesalahan tipe 2, 5 siswa melakukan 

kesalahan tipe 3 dan 6 siswa tidak menjawab soal sehingga total persentase 

kesalahan pada soal no 4 adalah 11,27%. Soal no 5 materi volume limas 

sebannyak 3 siswa melakukan kesalahan tipe 1, 3 siswa melakukan 

kesalahan tipe 2, 7 siswa melakukan kesalahan tipe 3 dan sebanyak 6 siswa 

tidak menjawab soal  total persentase kesalahan untuk soal no 5 adalah 

9,31%. Soal no 6 materi volume prisma sebanyak 1 siswa melakukan 

kesalahan tipe 1, 2 siswa melakukan kesalahan tipe 2, 2 siswa melakukan 

kesalahan tipe 3 dan 2 siswa tidak menjawab soal total persentase 

kesalahan pada soal no 6 adalah 3,43%. Total persentase kesalahan 

keseluruhan 65,66%. 

 

 
Gambar  3.  Persentase Tiap-Tiap Kesalahan 

 

 Sebanyak 33 siswa melakukan kesalahan tipe 1 dalam menjawab 

soal tes,  yaitu kesalahan karena kecerobohan / kurang cermat. 9 siswa 

melakukan kesalahan tipe 2 yaitu kesalahan dalam keterampilan proses. 61 
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siswa melakukan kesalahan tipe 3 dalam menjawab soal tes, yaitu kesalahan 

dalam memahami soal. 9 siswa melakukan kesalahan tipe 4 yaitu kesalahan 

dalam menggunakan notasi. 

Keterangan :  

Tipe I   : kesalahan karena kecerobohan atau kurang cermat 

Tipe II   : kesalahan dalam keterampilan proses 

Tipe III   : kesalahan dalam memahami soal 

Tipe IV   : kesalahan dalam penggunaan notasi 

P (%)   : Persentase pada tiap-tiap Tipe kesalahan. 

 

 
 Gambar 4. Persentase Kesalahan Tiap Nomor 

 

 Sebanyak 30 siswa melakukan kesalahan dalam menjawab soal no 1. 

Soal no 2  siswa melakukan kesalahan sebanyak 30, 30 siswa melakukan 

kesalahan pada soal no 3, 23 siswa melakukan kesalahan pada soal  no 4,  19 

siswa melakukan kesalahan pada no 5 dan 7 siswa melakukan kesalahan 

pada soal no 6. 

Keterangan :  

No 1 : Banyaknya siswa melakukan kesalahan dalam menjawab soal no 1   

No 2 : Banyaknya siswa melakukan kesalahan dalam menjawab soal no 2         

No 3 : Banyaknya siswa melakukan kesalahan dalam menjawab soal no 3   

No 4 : Banyaknya siswa melakukan kesalahan dalam menjawab soal no 4   

No 5 : Banyaknya siswa melakukan kesalahan dalam menjawab soal no 5   

No 6 : Banyaknya siswa melakukan kesalahan dalam menjawab soal no 6 
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