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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tipe-tipe kesalahan dan penyebab kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal cerita operasi hitung campuran bilangan bulat. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.Subjek dalam penelitian sebanyak 2 anak, 

dan teknik pengambilan sampel dalam penelitian adalah teknik Purposive Sampling.Intrumen 

dalam penelitian ini adalah tes berbentuk soal cerita operasi hitung campuran bilangan bulat yang 

terdiri dari 3 soal. Hasil menunjukkan bahwa kesalahan tiap subjek berbeda untuk setiap soalnya 

dan kesalahan pada setiap soal pun berbeda antara subjek 1 dan subjek 2. Terdapat siswa yang 

melakukan kesalahan pada setiap soal, yaitu subjek AC dan KAE.Jenis kesalahan yang dilakukan 

oleh subjek AC pada soal nomor 1 adalah Process Skills Error (salah hitung), Encoding Error 

(salah dalam penulisan notasi) dan Reading Error (mengabaikan salah satu informasi pada soal), 

sedangkanjenis kesalahan pada soal nomor 2 adalah Encoding Error (salah dalam penulisan 

notasi) dan Corelles Error (ceroboh tidak menuliskan jawaban akhir), dan untuk soal nomor 3 

jenis kesalahan yang dilakukan adalah Reading Error (salah dalam memahami soal) yang 

berdampak pada kesalahan Transform Error dan Reading Comprehension Error. Jenis Kesalahan 

dengan tipe berbeda untuk setiap soalnya juga dilakukan oleh subjek KAE. Jenis kesalahan KAE 

untuk soal nomor 1 adalah Reading Error (salah membaca informasi penting pada soal), 

Transform Error (gagal untuk mengubah soal dalam kalimat matematika), sedangkan pada soal 

nomor 2 jenis kesalahan yang dilakukan adalah Transform Error (gagal mengubah soal menjadi 

kalimat matematika). Adapunjenis kesalahan yang dilakukan oleh subjek ini pada soal nomor 3 

adalah Transform Error (gagal mengubah soal menjadi kalimat matematika) yang berdampak pada 

jenis kesalahan Reading Comprehension Error (tidak dapat memproses soal). 

 

Kata kunci : analisis kesalahan, teori newman, bilangan bulat, soal cerita.  

 

PENDAHULUAN 

Matematika merupakan ilmu tentang struktur yang terorganisasikan dengan baik. 

Menurut Uno (2007:136) matematika merupakan suatu bidang ilmu yang bisa dijadikan 

sebagai alat pikir, komunikasi, memecahkan masalah dalam beberapa persoalan praktis yang 

unsur-unsurnya bersifat logika dan intuisi, analisis dan kontruksi, generalitas dan 

individualitas serta mempunyai cabang antar lain aritmatika, aljabar, geometri, dan analisis. 

Matematika sangat diperlukan dalam pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oleh 
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karena itu, matematika sudah mulai diajarkan secara formal pada jenjang pendidikan dasar 

hingga jenjang pendidikan menengah atas bahkan dibeberapa jurusan pada perguruan tinggi. 

Meskipun demikian, matematika justru merupakan salah satu mata pelajaran yang dianggap 

sulit bagi siswa. 

Kesulitan siswa dapat dilihat dari masih terdapatnya siswa yang melakukan kesalahan 

saat mengerjakan matematika, termasuk saat mengerjakan soal cerita. Bilangan bulat 

merupakan salah satu materi yang biasa menyajikan soal dalam bentuk cerita. Rahardjo dan 

Astuti (Wijaya, dkk, 2012) menyatakan bahwa soal cerita merupakan suatu soalyang terkait 

dengan kehidupan sehari-hari untuk dicari penyelesaiannya menggunakan kalimat 

matematika yang memuat bilangan, operasi hitung, dan relasi (=, <, >, ≤, ≥) (Rahardjo dan 

Astuti dalam Wijaya, dkk, 2012). Sejalan dengan hal tersebut, Atim (Wijaya, dkk, 2012) 

menyatakan soal cerita merupakan permasalahan yang dinyatakan dalam bentuk kalimat 

bermakna dan mudah dipahami. Suhertin (Grahita, 2014) mengungkapkan bahwa penyebab 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam mengerjakan soal cerita matematika 

dikarenakan siswa tidak menguasai bahasa, contohnya siswa tidak paham dengan pertanyaan 

yang ada di soal, siswa tidak memahami arti kata, tidak memahami konsep dan siswa kurang, 

menguasai teknik berhitung. Hanifah (Rindyana, 2012) juga mengungkapkan bahwa 

kesulitan dan kesalahan yang siswa lakukan disebabkan karena masih banyak siswa yang 

tidak memahami soal. 

Salah satu materi yang juga melibatkan soal cerita adalah bilangan bulat. Bilangan 

bulat telah diajarkan sejak jenjang SD. Salah satu KD di SMP tentang bilangan bulat adalah 

penerapan operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Tidak 

semua siswa dapat menyelesaikan soal cerita terkait KD tersebut. Soal cerita tersebut dapat 

dilihat pada gambar 1. 

 

Gambar 1. Soal Studi Pendahuluan  

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan terhadap 3 siswa SMPK 2 menunjukkan bahwa 

untuk satu soal terkait dengan penerapan operasi hitung bilangan bulat masing-masing siswa 

memiliki tipe kesalahan yang berbeda. Siswa KC, telah dapat memberikan jawaban yang 

benar, meskipun demikian subjek tersebut melakukan kesalahan dalam menuliskan informasi 
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yang terdapat pada soal. Berbeda dengan KC, siswa CE telah dapat menuliskan informasi 

dengan benar namun subjek ini salah dalam mentranformasi apa yang dikatakan ke dalam 

bentuk model matematika. Adapun siswa ketiga, yaitu BP melakukan kesalahan dalam 

memahami soal.Atas dasar hasil tersebut maka perlu adanya analisis kesalahan untuk 

mengetahui letak kesalahan yang dilakukan oleh siswa. 

Analisis kesalahan merupakan suatu teknik untuk mengidentifikasikan, 

mengklasifikasikan dan menginterpretasikan secara sistematis kesalahan-kesalahan yang 

dibuat atau dilakukan oleh si peserta didik yang sedang belajar dengan menggunakan teori-

teori dan prosedur-prosedur berdasarkan linguistik (Crystal dalam Pateda, 1989). Menurut 

Hastuti (Widianingsih, 2014) pengertian analisis kesalahan ialah sebuah proses yang 

didasarkan pada analisis kesalahan orang yang sedang belajar dengan objek yang jelas 

(sesuatu yang telah ditargetkan). Adapun menurut Ellis (Al- Ilmullah, dkk, 2010) analisis 

kesalahan merupakan suatu prosedur kerja, yang biasa digunakan oleh para peneliti dan guru 

bahasa, yang meliputi pengumpulan sampel, pengidentifikasian kesalahan yang terdapat 

dalam sampel, penjelasan kesalahan tersebut, pengklasifikasian kesalahan itu berdasarkan 

penyebabnya, serta pengevaluasian atau penilaian taraf keseriusan kesalahan. Analisis 

kesalahan perlu dilakukan agar guru dapat mengetahui seberapa pemahaman konsep siswa 

terhadap suatu materi pembelajaran terutama pada soal cerita bilangan bulat. 

Terdapat beberapa teori analisis kesalahan yang dapat digunakan sebagai alat acuan 

dalam melakukan analisis terhadap kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika, 

misalnya teori Nolting. Teori ini mengelompokkan 3 jenis kesalahan yaitu kesalahan konsep, 

kesalahan kecerobohan dan kesalahan memahami soal. Lebih detail dari pada teori Nolting 

terdapat  teori Newman. Teori Newman membagi ke dalam 6 tipe kesalahan yaitu kesalahan 

membaca soal (reading error), kesalahan memahami soal (reading comprehension error), 

kesalahan transformasi (tranform error), kesalahan keterampilan proses (process skill error), 

kesalahan menggunakan notasi (encoding error) dan kesalahan karena kecerobohan atau 

kurang cermat (corelles error)menurut White (2010). Dibandingkan dengan teori analisis 

kesalahan Nolting, analisis kesalahan Newman mengklasifikasikan kesalahan dengan lebih 

banyak kriteria.Misalnya untuk kriteria kesalahan memahami soal pada Nolting, pada teori 

Newman diklasifikasikan lagi menjadi reading error dan reading comprehension error. Oleh 

karena itu, maka dalam penelitian ini akan melakukan analisis kesalahan atas dasar teori 

Newman.  
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Teori yang diperkenalkan oleh seorang guru di Australia yang bernama Newman pada 

tahun 1997 memiliki indikator untuk masing-masing jenis tipe kesalahan.Indikator tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Indikator Tipe-tipe kesalahan menurut Newman 

Tipe Kesalahan Indikator 

Reading error  Kesalahan membaca 

 Kesalahan dalam membaca kata-kata penting dalam pertanyaan 

 Siswa salah dalam membaca informasi penting 

 Siswa tidak menggunakan informasi tersebut untuk menyelesaikan soal. 

Reading 

comprehension 

error 

 Siswa sebenarnya sudah dapat memahami soal, tetapi belum menangkap informasi 

yang ditanyakan pada soal 

 Siswa tidak dapat memproses lebih lanjut solusi dari permasalahan 

Transform error  Kesalahan tranformasi 

 Siswa gagal dalam memahami soal untuk diubah dalam bentuk kalimat matematika 

yang benar 

Process skill error  Kesalahan dalam keterampilan proses 

 Siswa dalam menggunakan aturan sudah benar 

 Kesalahan dalam melakukan perhitungan atau komputasi 

Encoding error  Kesalahan dalam menggunakan notasi 

Corelles error  Kesalahan karena kecerobohan atau kurang cermat 

Tidak Melakukan 

Kesalahan 

 Tidak terdapat kesalahan dalam menyelesaikan soal 

Sumber : Grahita, 2014 

 Terdapat beberapa penelitian yang menggunakan analisis Newman diantaranya 

penelitian yang dilakukan oleh Priyoko (2014) yang berjudul “Analisis Kesalahan Siswa 

Menurut Newman Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Materi Operasi Hitung Pengurangan 

Bilangan Bulat Kelas VII B SMP Pangudi Luhur Salatiga”. Hasil dari penelitian yang 

dilakukan oleh Priyoko menunjukkan bahwa kesalahan yang dilakukan siswa adalah 

kesalahan memahami, kesalahan transformasi, dan kesalahan keterampilan proses. Penelitian 

yang lain yaitu penelitian oleh Tulus (2012) yang berjudul “Analisis Kesalahan Siswa 

Dalam Menyelesaikan Soal Operasi Hitung Pada Bilangan Pecahan Siswa Kelas VII SMP 

PGRI Banyubiru”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesalahan yang dilakukan 

siswa antara lain kesalahan kecerobohan atau kurang cermat, kesalahan keterampilan proses, 

kesalahan memahami soal, kesalahan menggunakan notasi.  

 Berdasarkan uraian penting analisis kesalahan dan adanya hasil penelitian yang 

relevan tersebut maka dilakukan penelitian untuk mengetahui tipe-tipe kesalahan dan 

penyebab kesalahan berdasarkan teori analisis Newman. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita operasi hitung campuran bilangan bulat. Hasil Penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan dasar guru untuk memberikan bantuan yang tepat kepada siswa 

yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal. Tujuan dari penelitian ini adalah 
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untuk mengetahui tipe-tipe kesalahan dan penyebab dari siswa yang melakukan kesalahan 

Newman. 

 

METODE PENELITIAN  

 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang menekankan pada quality (kualitas) atau hal yang terpenting dari 

suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/gejala sosial yang memiliki makna dibalik 

kejadian tersebut yang dapat dijadikan suatu pelajaran berharga bagi suatu pengembangan 

konsep teori (Satori dan Komariah, 2010:22). Penelitian ini dilaksanakan untuk 

mengumpulkan suatu informasi mengenai analisis kesalahan berdasarkan teori Newman 

dalam menyelesaikan soal cerita pada materi operasi hitung campuran bilangan bulat pada 

siswa kelas VII SMPK 2 Salatiga.Subjek dalam penelitian ini adalah 2 siswa kelas VII. 

Penelitian ini diawali dari analisis hasil studi pendahuluan yang dilakukan terhadap 3 siswa 

kelas VII. Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa dari ketiga siswa tersebut 

menunjukkan adanya kesalahan yang dilakukan siswa dalam mengerjakan soal cerita operasi 

campuran bilangan bulat. Sebagai tindak lanjut maka dilakukan penelitian ini dengan 

menggunakan teori Newman berdasarkan hasil studi pendahuluan tersebut. Diberikan 3 butir 

soal terhadap siswa kelas VII dan kemudian hasil dari siswa tersebut dianalisis. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa siswa yang melakukan kesalahan pada setiap soal ada 2 orang. Oleh 

karena itu, maka dipilihlah 2 subjek ini untuk diwawancarai guna mengetahui penyebab dari 

kesalahan yang dilakukan subjek pada saat mengerjakan setiap soal yang diberikan. Teknik 

pengambilan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive 

sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2006:246). Adapun subjek yang akan diambil adalah subjek yang memiliki 

kriteria sebagai berikut: 1) bersedia dipilih sebagai subjek, 2) memiliki kemampuan 

berkomunikasi dengan baik, 3) melakukan kesalahan pada setiap soal yang diberikan.  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode tes dan metode 

wawancara. Soal tes dalam penelitian ini berbentuk soal cerita yang berkaitan dengan materi 

operasi hitung campuran bilangan bulat dan dengan diberikan soal ini diharapkan dapat 

mencakup kemungkinan siswa melakukan kesalahan berdasarkan tahapan Newman. Adapun 

instrumen dapat dilihat pada Gambar 2. Sebelum digunakan, instrumen tes telah divalidasi 

oleh 2 dosen dan 1 guru dan dinyatakan layak dipakai untuk pengambilan data. 
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Soal 1 
 

 

 

Soal 2 

 

 

 

 

 

Soal 3 

 

Gambar 2. Instrumen Soal Tes  

Analisis data dalam penelitian ini bersumber dari hasil atau lembar jawaban siswa dan 

hasil wawancara terhadap siswa. Hasil tes menjadi dasar untuk mengetahui kesalahan yang 

dilakukan siswa.Adapun wawancara digunakan untuk mengetahui penyebab dari kesalahan 

yang dilakukan siswa. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Berdasarkan analisis dari hasil tes, maka dipilihlah 2 subjek dalam penelitian ini yaitu 

subjek AC dan subjek KAE. Kedua subjek ini dipilih karenasubjek inilah yangmelakukan 

kesalahan untuk setiap soal. Pemilihan ini diharapkan dapat menjawab hipotesis awal bahwa 

setiap subjek melakukan kesalahan yang berbeda pada setiap soal yang diberikan. 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui alasan penyebab dari kesalahan yang subjek 

lakukan dalam menyelesaikan soal cerita operasi hitung bilangan bulat. Wawancara 

dilakukan pada hari Rabu, 25 November 2015 di SMP Kristen 2 Salatiga. 
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a. Subjek AC 

Jawaban subjek AC terhadap soal nomor 1 dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Jawaban Subjek AC untuk Soal Nomor 1 

 

Berdasarkan jawaban tersebut, kesalahan yang nampak yaitu pada perkalian 3 x (-8) 

dimana seharusnya adalah (-3) x 7. Ketika dilakukan wawancara dan ditanyakan “apa yang 

salah dari jawaban tersebut”, subjek menjawab “menghitung jumlah selisih waktu”.Selain 

itu juga subjek salah dalam menempatkan notasi negatif pada suatu bilangan dimana 

seharusnya (-3) x 8 bukan 3 x (-8). Kesalahan tersebut juga diakui oleh subjek dimana 

subjek berkata bahwa “terbalik meletakkan negatif”. Kesalahan yang lain juga dilakukan 

oleh subjek adalah tidak menggunakan salah satu informasi penting yang ada pada soal 

yaitu suhu awal pada pukul 18.00 sebesar 8
0
C. Hal ini diperkuat dengan wawancara 

berikut. 

P : “Apa ada yang kurang ya?” 

S : “iya miss”. 

P ; “apa ya de?” 

S : “8
0
C”. 

Penyebab dari kesalahan yang dilakukan subjek adalah subjek kurang teliti dalam 

membaca soal. Berdasarkan penjelasan diatas maka jenis kesalahan yang dilakukan oleh 

subjek AC adalah Process Skills Error, Encoding Error dan Reading Error. 

Jawaban subjek untuk soal nomor 2 dapat dilihat pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Jawaban Subjek AC untuk Soal Nomor 2 

Berdasarkan jawaban subjek, maka kesalahan yang dilakukan subjek nampak pada 

perkalian (-8) x 2 dan (-4) x 1 yang seharusnya 8 x (-2) dan 4 x (-1). Hal ini diperkuat 

dengan jawaban subjek ketika ditanya “apa benar (-8) x 2 dan (-4) x 1? dan subjek 

menjawab : “terbalik miss”. Adapun kesalahan lain yang dilakukan subjek adalah tidak 

menjumlahkan (-20) dengan 150. Hal tersebut diperkuat dengan petikan wawancara 

berikut. 
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P : “ini hasil akhirnya belum ada ya?” 

S : “belum dijumlahkan”.  

Alasan dari subjek melakukan kesalahan tersebut adalah kurang teliti dalam mengerjakan 

soal.Bedasarkan analisis tersebut maka jenis kesalahan yang dilakukan oleh subjek adalah 

Encoding Error dan Corelles Error. 

Jawaban subjek AC untuk soal nomor 3 dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Jawaban Subjek AC untuk Soal Nomor 3 

 

Tidak seperti pada soal nomor 1 dan 2 subjek AC untuk soal nomor 3 melakukan 

kesalahan dalam membaca salah satu informasi yang ada pada soal yaitu pola minum obat A. 

Ketika wawancara subjek mengatakan bahwa “pola minum obat A adalah 3, istirahat, 3, 3, 3, 

dst. Selain kesalahan tersebut subjek juga salah dalam memahami satu informasi lagi yang 

ada pada soal, dimana subjek mengatakan bahwa obat B dengan obat A masing-masing 50 

butir. Berdasarkan kesalahan yang dilakukan subjek maka jenis kesalahan yang dilakukan 

oleh subjek adalahReading Error yang akhirnya berdampak pada jenis kesalahan Transform 

erro (gagal mengubah soal dalam kalimat matematika) dan Reading Comprehension Error 

(tidak dapat memproses soal). 

a. Subjek KAE 

Jawaban subjek KAE terhadap soal nomor 1 dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

Gambar 6. Jawaban Subjek KAE untuk Soal Nomor 1 

 

Berdasarkan jawaban subjek, maka kesalahan yang nampak adalah subjek tersebut 

salah dalam penggunaan model matematika untuk menyelesaikan soal tersebut. Terlihat 

bahwa subjek membagi waktu dengan suhu yaitu 18 : 3 = 6 dan hal tersebut diperkuat dengan 

wawancara antar peneliti dan subjek. Ketika peneliti bertanya “suhu 3
0
C itu naik atau turun?” 

subjek menjawab bahwa “suhu naik miss”. Kesalahan yang lain juga dilakukan subjek pada 
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saat wawancara pada tahapan ketiga dimana peneliti meminta subjek untuk menjelaskan cara 

penyelesaian dengan menggunakan kalimat matematika yang benar. Salah satu penjelasan 

dari subjek bahwa dia mengatakan “18.00 + 05.00 = 01.00”. Berdasarkan petikan wawancara 

tersebut, terlihat bahwa subjek tidak memahami soal dengan baik dan benar. Oleh karena itu 

jenis kesalahan yang dilakukan oleh subjek adalah Reading Error dan Transform Error. 

Jawaban subjek untuk soal nomor 2 dapat dilihat pada Gambar 7. 

 
 

Gambar 7. Jawaban Subjek KAE untuk Soal Nomor 2 

Berdasarkan jawaban subjek, kesalahan yang nampak adalah subjek mengurangi 

jumlah soal yang dikerjakan dengan poin untuk jawaban salah yaitu 46 – 16 = 30. Terlihat 

bahwa subjek tidak memahami soal dengan baik. Ketika dilakukan wawancara subjek ini 

melakukan kesalahan dalam menjelaskan cara penyelesaian soal tersebut dengan 

menggunakan kalimat matematika yang benar. Hal ini dapat dilihat pada salah satu jawaban 

subjek ketika diminta peneliti untuk menjelaskan cara penyelesaian dan subjek mengatakan 

bahwa “kan kalau benar semua nilainya 100 miss”. Selain itu, subjek juga mengatakan bahwa 

“point siswa A 46 – 8 + 4 = 34”.Berdasarkan penjelasan kesalahan yang dilakukan dan 

petikan wawancara tersebut, maka jenis kesalahan yang dilakukan subjek adalah Transform 

Error. 

Jawaban subjek KAE untuk soal nomor 3 dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

Gambar 8. Jawaban Subjek KAE untuk Soal Nomor 3 

 

Berdasarkan jawaban dari subjek tersebut, nampak sekali bahwa pada soal nomor 3a 

ataupun 3b subjek tidak menggunakan model matematika dalam penyelesaian soal tersebut, 

subjek langsung menuliskan jawaban saja. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan bahwa 

peneliti mengira subjek hanya mencontoh jawaban teman saja. Peneliti kemudian bertanya 

kepada subjek. 

P : “apakah soal nomor 3 ini kamu kerjakan sendiri?” 

S : “iya miss”. 
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Ketika ditanyakan kembali “bagaimana kamu bisa mendapatkan jawaban 3a dan 3b?”, subjek 

tersebut hanya bisa menjelaskan dari mana dia mendapakan jawaban 3a yaitu “50 obat B 

dibagi dengan aturan minum obat B yaitu 2 kali sehari”. Tetapi untuk jawaban 3b subjek 

tersebut tidak dapat menjelaskan bagaimana cara penyelesaian hingga dia mendapatkan 

jawaban tersebut dan subjek hanya mengatakan “bingung”. Berdasarkan hasil wawancara 

tersebut terlihat bahwa  jenis kesalahan yang dilakukan subjek adalah Transform Error dan 

berdampak pada jenis kesalahan Reading Comprehension Error (tidak dapat memproses 

soal).   

 Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka rekapan hasil dari kedua subjek yaitu 

AC dan KAE dapat dilihat pada Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel 4.  

Tabel 2. Rekapan hasil analisis kesalahan subjek 1(AC) 

No. Soal Jenis Kesalahan Penyebab 

1 D, E, A Subjek salah dalam menghitung selisih waktu dari 

pukul 18.00 ke pukul 01.00, subjek salah dalam 

meletakkan notasi negatif pada suatu bilangan, 

subjek tidak menggunakan salah satu informasi 

yang ada pada soal.  

2 E, F Subjek salah dalam meletakkan notasi negatif 

seharusnya (-2) dan (-1) bukan (-8) dan (-4) dan 

subjek tidak menuliskan jawaban akhir dari soal 

tersebut dimana subjek tidak menjumlahkan 152 

dengan (-20).  

3 A, C, B Subjek salah dalam membaca informasi penting 

pada soal, subjek gagal memahami soal untuk 

diubah dalam bentuk kalimat matematika yang 

benar dan akhirnya subjek tidak dapat memproses 

lebih lanjut solusi dari permasalahan.  

 
Tabel 3. Rekapan hasil analisis kesalahan subjek 2 (KAE) 

No. Soal Jenis Kesalahan Penyebab 

1 A, C Subjek salah dalam membaca informasi penting 

yang ada pada soal, dimana subjek mengatakan 

bahwa suhu naik sebesar 3
0
C setiap 1 jam padahal 

pada soal suhu turun bukan naik, subjek juga gagal 

dalam memahami soal untuk diubah kedalam 

bentuk kalimat matematika yang benar.  

2 C Subjek gagal dalam memahami soal untuk diubah 

dalam bentuk kalimat matematika yang benar, 

dimana subjek mengatakan bahwa kalau benar 

semua mendapatkan nilai 100.  

3 C, B Subjek gagal memahami soal untuk diubah dalam 

bentuk kalimat matematika yang benar dimana 

subjek tidak dapat menjelaskan bagaimana 

penyelesaian untuk jawaban soal 3b dan subjek 

juga tidak dapat memproses lebih lanjut solusi dari 

permasalahan yang ada pada soal.  
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Tabel 4. Rekapan hasil analisis kesalahan subjek 1 (AC) dan 2 (KAE) 

Subjek Soal Nomor 1 Soal Nomor 2 Soal Nomor 3 

AC D, E, A E, F A, C, B 

KAE A, C C C, B 

 

Keterangan : 

A :Reading Error    E : Encoding Error 

B :Reading Comprehension Error  F : Corelles Error 

C :Transform Error    X : Tidak melakukan kesalahan  

D :Process Skills Error 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

subjek yang melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal cerita matematika dan jenis 

kesalahan yang dilakukan pun berbeda-beda pada setiap soal yang diberikan. Jenis kesalahan 

yang dilakukan oleh subjek AC terhadap soal nomor 1 adalah Process Skills Error (salah 

hitung), Encoding Error (salah meletakkan notasi), dan Reading Error(tidak menggunakan 

salah satu informasi), sedangkan jenis kesalahan untuk soal nomor 2 adalah Encoding Error 

(salah meletakkan notasi) dan Corelles Error (ceroboh tidak menuliskan jawaban akhir), dan 

untuk soal nomor 3 jenis kesalahan yang dilakukan adalah Reading Error (salah dalam 

membaca informasi pada soal) yang berdampak pada jenis kesalahan yang lain yaitu 

Transform Error dan Reading Comprehesion Error. Subjek kedua yaitu subjek KAE 

memiliki jenis kesalahan yang berbeda dengan subjek AC untuk setiap soal yang diberikan. 

Jenis kesalahan yang dilakukan subjek KAE pada soal nomor 1 adalah Reading Error  (salah 

dalam membaca informasi pada soal) dan Transform Error(gagal merubah soal kedalam 

kalimat matematika), sedangkan nomor 2 jenis kesalahan yang dilakukan adalah Transform 

Error (gagal mengubah soal kedalam kalimat matematika). Adapun jenis kesalahan yang 

dilakukan oleh subjek ini pada soal nomor 3 adalah Transform Error (gagal mengubah soal 

kedalam kalimat matematika) dan Reading Comprehension Error (tidak dapat memproses 

soal). 
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