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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis  kesalahan 

soal pada LKS Matematika kelas XI IPS. Secara khusus penelitian ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi dan menganalisis, (1) kesalahan bahasa yang terdapat 

pada soal, (2) kesalahan penulisan yang terdapat pada soal, (3) kesalahan 

matematis yang terdapat pada soal dan (4) kebermaknaan distraktor yang 

terdapat pada soal. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Objek dalam 

penelitian ini yaitu soal yang sudah dipilah berdasarkan kompetensi dasar dan 

silabus dari 3 LKS yang berbeda dan diujikan kepada siswa-siswi kelas XI IPS 

SMA Muhammadiyah 1 Klaten tahun ajaran 2013/2014. Metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi pada soal 

menggunakan deskriptif kualitatif dengan menentukan LKS dari tiga penerbit 

yang berbeda kemudian diujicobakan kepada siswa dan hasil pekerjaan siswa 

sebagai bahan analisis. Metode menganalisis data dengan langkah-langkah yaitu 

(1) reduksi data, (2) penyusunan data, (3) penarikan kesimpulan. Keabsahan data 

pada penelitian ini dengan menguji validitas item. Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa analisis kesalahan soal LKS yaitu : (1) masih terdapat 

kesalahan bahasa pada bab statistika, (2) masih terdapat kesalahan penulisan 

baik pada bab statistika maupun peluang, (3) terdapat kesalahan matematis, 

dengan prosentase tertinggi pada kesalahan konsep, (4) masih terdapat 

kebermaknaan distraktor yang beragam antara baik dan kurang baik. 

 

Kata Kunci: LKS (lembar kerja siswa), analisis 

 

PENDAHULUAN 

Dalam pembelajaran, seorang guru harus memiliki sarana prasarana 

mengajar yang baik, salah satunya adalah media atau sumber ajar. Media atau 

sumber ajar tersebut membantu guru dalam mempersiapkan materi dan latihan 

yang akan di berikan kepada siswa. Yamin dan Barsu (2008:152) menyebutkan 

bahwa media dapat membangkitkan keingintahuan siswa, merangsang mereka 
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untuk beraksi terhadap kejelasan guru, memungkinkan mereka menyentuh obyek 

kajian pelajaran, membantu mereka mengkonkretkan sesuatu yang abstrak. 

Dengan demikian media dapat membantu guru saat proses belajar mengajar 

berlangsung untuk menghidupkan suasana kelas dan menghindari suasana yang 

membosankan. Sehingga proses pembelajaran berlangsung akan lebih berkesan 

dan siswa akan lebih semangat dalam belajarnya. 

Matematika sering dianggap mata pelajaran yang sulit. Siswa merasa takut 

dan menjadi malas pada saat pembelajaran berlangsung. Kesulitan siswa dalam 

mempelajari disebabkan karena matematika memiliki obyek yang abstrak, 

memiliki struktur konsep hierarkis dan banyak memiliki manipulasi simbol. Hal 

ini membuat guru menjadi berpikir ulang untuk menyelesaikan problem yang ada 

dan membuat suasana pembelajaran lebih menyenangkan, sehingga siswa akan 

mengubah pikirannya yang semula takut dengan pelajaran matematika menjadi 

senang dengan pelajaran matematika. 

Salah satu media ajar yang digunakan hampir seluruh guru adalah lembar 

kerja siswa (LKS). Lembar kerja siswa menjadi pegangan guru dan siswa sebagai 

referensi tambahan karena isi dari lembar kerja siswa (LKS) adalah ringkasan 

materi dan soal-soal latihan. Di dalam kegiatan belajar, siswa tidak hanya sebatas 

mencermati materi yang diterangkan oleh guru. Dengan adanya lembar kerja 

siswa diharapkan siswa dapat mengerjakan dan menyelesaikan soal yang ada 

secara mandiri. Media pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga 

siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja mereka mau, tanpa tergantung 

pada keberadaan seorang guru (Yamin dan Barsu,2008:153). Penggunaan LKS 

dapat melatih siswa untuk menemukan dan mengembangkan keterampilan proses 

serta memberi pedoman bagi guru dan siswa dalam pencapaian pemahaman 

konsep. Sehingga siswa akan lebih mudah memahami materi dari LKS karena di 

dalam LKS berisi tentang ringkasan materi. 

Rasionalitas penelitian ini untuk menganalisis dan deskripsi kesalahan 

soal-soal LKS SMA kelas XI IPS semester gasal tahun 2013/2014. Penelitian ini 

meneliti dari tiga penerbit yang berbeda. Sehingga dapat mengetahui kesalahan 

apa saja yang ada dalam LKS. Karena LKS salah satu media pembelajaran yang 
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banyak digunakan siswa sehingga sangat berpengaruh pada prestasi siswa. LKS 

semakin sedikit kesalahan maka prestasi siswa akan meningkat demikian 

sebaliknya. Penelitian ini peneliti menganalisis beberapa kesalahan yang ada 

dalam LKS. Penerbit terkadang menerbitkan LKS tidak terlalu detail dalam 

mengedit maka LKS yang sudah tersebar di sekolah-sekolahan pun guru 

terkadang tidak begitu memperhatikan dan siswa pun yang akan kebingungan.  

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu “bagaimana keragaman jenis 

kesalahan pada soal lembar kerja siswa matematika SMA Kelas XI IPS semester 

gasal dari tiga penerbit yang berbeda. Adapun penelitian ini secara umum 

bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis kesalahan soal-soal LKS SMA 

kelas XI IPS semester gasal tahun 2013/2014. Secara Khusus penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, dan mengkaji (1) aspek-aspek 

kesalahan bahasa yang terdapat pada soal-soal LKS (2) aspek-aspek kesalahan 

penulisan yang terdapat pada soal-soal LKS (3) aspek-aspek kesalahan matematis 

yang terdapat pada soal-soal LKS (4) aspek-aspek kebermaknaan distraktor tiap 

soal pada LKS. 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian ini yaitu penelitian kualitatif karena analisis datanya 

berupa non statistika. Untuk menganalisis kesalahan pada soal-soal lembar kerja 

siswa kelas XI IPS digunakan analisis deskriptif karena penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui kesalahan pada soal-soal lembar kerja siswa matematika kelas 

XI IPS dari tiga penerbit yang berbeda. 

Tempat diadakannya penelitian ini yaitu SMA Muhammadiyah 1 Klaten  

beralamatkan di jalan Sersan Sadikin no 89, Klaten Utara Waktu pelaksanaan 

penelitian yaitu tanggal 14 November – 19 November 2013 serta secara 

keseluruhan waktu penyusunan skripsi yaitu 4 bulan antara kurun waktu bulan 

Oktober – Januari 2013. 

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 36 siswa kelas XI IP 2 dan XI IPS 

4 SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Data dalam penelitian ini adalah analisis soal-

soal pada lembar kerja siswa yang terdiri dari kesalahan bahasa, kesalahan 
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penulisan, kesalahan matematis dan kebermaknaan distraktor, sedangkan sumber 

data dalam penelitian ini yaitu (1) hasil Observasi pada LKS dengan penerbit yang 

berbeda (2) hasil wawancara kepada guru kelas XI IPS SMA Negeri 1 Kartasura 

dan SMA Muhammadiyah 1 Klaten tentang LKS yang digunakan di sekolah 

tersebut (3) hasil penelitian kepada siswa XI IPS dengan memberikan soal latihan 

baik bab statistika dan peluang dan siswa di minta untuk mengerjakan soal yang 

ada (4) hasil kerja siswa dan dokumentasi sebagai bukti penelitian. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi pada soal 

dengan langkah-langkah berikut (1) penentuan buku ajar (2) penentuan soal pada 

Lembar Kerja Siswa (3) di uji cobakan kepada siswa (4) penggunaan data. 

Adapun  metode menganalisis data dalam penelitian ini yaitu (1) reduksi data (2) 

display data atau penyajian data (3) mengambil kesimpulan atau verifikasi. 

Keabsahan data penelitian ini dengan menguji validitas item.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis soal dari LKS, dengan 

menganalisis soal uji kompetensi namun dalam penelitian ini peneliti juga 

mengujikan soal yang sudah diperbanyak kepada siswa untuk menganalisis 

kesalahan matematis dan kebermaknaan distraktor. Peneliti menganalisis 

kesalahan bahasa dan penulisan tidak mengujikan kepada siswa tetapi 

menganalisis langsung pada soal. Adapun sekolah yang digunakan penelitian 

adalah SMA Muhammadiyah 1 Klaten, yang beralamat JL. Sersan Sadikin 89 

Klaten Utara.  

Sumber data yang digunakan dari tiga LKS dengan penerbit yang berbeda 

yaitu (1) SIGMA, (2) Matematika XI-IPS& Bahasa dari MGMP Klaten, (3) 

Prestise. Dari ketiga LKS ini, soal yang digunakan yaitu soal-soal pilihan ganda  

uji kompetensi yang terdiri dari dua bab yaitu statistika dan peluang. Jumlah soal 

yang ada dari ketiga LKS yaitu 190 soal. Namun dalam penelitian ini, peneliti 

mengambil sampel 25 soal per babnya karena LKS satu dengan yang lain 

memiliki tipe soal yang sama sehingga peneliti hanya mengambil sampel 50 soal 

dari keseluruhan. Sampel soal ini kemudian dipilah-pilah berdasarkan kompetensi 
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dasar dan indikator. Soal-soal yang sudah dipilah kemudian diperbanyak dan di 

ujikan kepada siswa dan hasil pekerjaan siswa dikumpulkan kepada peneliti 

sebagai bahan penelitian menganalisis kesalahan matematis dan kebermaknaan 

distraktor.  

Setelah penelitian selesai, penelitipun memulai untuk menganalisis 

kesalahan yang ada.  Kesalahan yang pertama di analisis yaitu kesalahan bahasa. 

Untuk analisis kesalahan bahasa, peneliti membaca dan memahami makna dari 

setiap soal. Adapun soal yang sulit untuk dipahami, peneliti langsung melakukan 

revisi. Untuk kesalahan bahasa ini, bab statistika masih ada beberapa kesalahan 

tetapi untuk bab peluang tidak terdapat kesalahan.  

Kesalahan kedua yang dianalisis adalah kesalahan penulisan. Untuk 

analisis penulisan, peneliti melihat soal serta pilihan jawabannya secara sekilas. 

Karena analisis penulisan ini dapat dilihat kesalahannya dengan sekilas. Ada soal 

yang penulisannya salah, jawabannya tidak ada dan ada juga soal yang 

penulisannya kurang. Terlihat sangat sepele tetapi fatal karena kebanyakan siswa 

enggan untuk mengerjakan, sehingga peneliti langsung melakukan revisi. Pada 

penelitian ini, kedua bab masih terdapat kesalahan penulisan.  

Untuk kesalahan penulisan pada bab statistika dari 25 soal terdapat 6 soal 

yang terdapat kesalahan penulisan. Rata-rata kesalahan yang ada terdapat 

kesalahan penulisan per kata pada soal, kesalahan penulisan angka pada soal dan 

ada soal yang tidak ada jawabannya dalam pilihan jawaban yang ada. 

Pada kesalahan penulisan per kata pada soal, siswa masih paham makna 

dalam soalnya. Untuk soal yang tidak ada jawabannya siswa pun masih bisa 

menjawab dengan jawaban yang mereka peroleh. Sedangkan untuk kesalahan 

penulisan angka pada soal, kebanyakan siswa enggan untuk mengerjakan karena 

mereka merasa soalnya tidak jelas. 

Kesalahan yang dianalisis ketiga yaitu kesalahan matematis. Kesalahan ini 

dianalisis per item pilihan jawaban yang salah. Kesalahan matematis terbagi 

menjadi empat yaitu (1) kesalahan fakta (2) kesalahan konsep (3) kesalahan 
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prinsip dan (4) kesalahan perhitungan. Dalam penelitian ini, kesalahan yang 

paling banyak terdapat pada soal yaitu kesalahan konsep. 

Analisis selanjutnya yaitu kebermaknaan distraktor. Kebermaknaan 

distraktor ini dianalisis dari pilihan jawaban yang salah yang dipilih oleh siswa. 

Sehingga kebermaknaan distraktor ini beragam. Distraktor dikatakan baik jika 

memenuhi syarat yaitu 5% dari pengikut tes. Dalam penelitian ini, kebermaknaan 

distraktor yaitu baik dan kurang baik. Penelitian ini juga memaparkan hasil 

presentase dan siswa yang memilipilihan jawaban yang ada sehingga dapat 

diambil kesimpulan jika distraktor soal tersebut baik atau kurang baik. 

Adapun pembahasan dari hasil penelitian yaitu kesalahan pertama pada 

kesalahan bahasa. Siswa mengalami kesulitan dalam mencerna atau memahami 

bahasa, menafsirkan kata-kata atau simbol-simbol yang digunakan dalam 

matematika. Menurut Secada dalam penelitian Scolastika Mariani (2008:1) 

memberikan bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa “ kecakapan bahasa, 

berhubungan dengan prestasi dalam matematika.” Pada penelitian ini masih 

terdapat kesalahan bahasa pada bab statistika. Kesalahan bahasa akan membuat 

siswa kurang bisa memahami makna dari soal. Siswa menjadi bingung dan tidak 

paham apa yang dimaksud dari soal tersebut. Kesalahan bahasa masih ada di 

beberapa soal. 

Adanya kesalahan bahasa ini, siswa menjadi beranggapan bahwa 

matematika merupakan pelajaran yang sulit, pelajaran yang menakutkan dan 

siswa menjadi tidak mau untuk mencoba. Susunan kata dalam matematika tidak 

hanya diuraikan dengan angka-angka, tetapi juga diuraikan dalam uraian naratif 

yang dalam soal sering disebut dengan soal cerita. Pada soal cerita sering 

ditemukan siswa yang tidak paham dengan apa yang dimaksud soal itu. Dalam 

penelitian yang telah dilakukan Ninik Indrastutik dalam menganalisis materi 

dalam LKS MGMP Wonogiri tidak terdapat kesalahan bahasa. Dalam penelitian 

ini masih ditemukan kesalahan bahasa dalam soal.  

Kesalahan yang kedua kesalahan penulisan Dalam penelitian ini masih 

ditemukan kesalahan penulisan yang beragam, ada kesalahan penulisan hanya per 
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kata, ada juga kesalahan penulisan yang fatal yakni soal tidak lengkap sehingga 

siswa tidak bisa mengerjakannya. Kesalahan penulisan ini juga terjadi pada soal 

tidak ada pilihan jawaban yang benar, tetapi siswa masih bisa mengerjakannya 

dan siswa menggunakan jawabannya sendiri.  

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ninik Indriastuti (2012:28), 

dalam penelitiannya pada LKS MGMP Wonogiri juga masih terdapat kesalahan 

penulisan. Ninik Indriastuti menganalisis pada materi dalam LKS tersebut, 

sedangkan pada penelitian ini peneliti menganalisis pada soal dari LKS tiga 

penerbit yang berbeda.  

Kesalahan yang ketiga yaitu kesalahan matematis. Obyek matematika 

menurut Gagne (2011) terbagi menjadi dua yaitu obyek langsung dan obyek tak 

langsung. Adapun obyek langsungnya yaitu fakta, prinsip, konsep dan 

keterampilan sedangkan obyek tak langsung yaitu kemampuan memecahkan 

masalah, kemampuan berpikir logis. Dalam kesalahan matematis ini, ada empat 

jenis kesalahan yang dianalisis, yaitu kesalahan fakta, kesalahan prinsip, 

kesalahan konsep dan kesalahan perhitungan.  

Kesalahan matematis dapat dianalisis dari pilihan jawaban yang salah. 

Pilihan jawaban tersebut dianalisis “ kenapa pilihan jawaban ini salah dan jenis 

kesalahan apa yang ada dalam pilihan jawaban tersebut ”. Peneliti menganalisis 

per item pilihan jawaban. Penelitian ini juga disertai dengan bukti jenis kesalahan 

tersebut. Dalam penelitian ini, kesalahan matematis yang masih banyak 

ditemukan yaitu pada kesalahan konsep.  

Dalam penelitian yang dilakukan Ninik Indriastuti (2012:28) yakni 

menganalisis materi LKS MGMP Wonogiri masih ditemukan kesalahan konsep 

dan kesalahan perhitungan. Dalam penelitian ini juga masih ditemukan kesalahan 

matematis dengan jenis kesalahan konsep, kesalahan perhitungan. Dapat 

disimpulkan bahwa LKS matematika yang sudah beredar di sekolahan masih juga 

terdapat kesalahan matematis, baik pada materi maupun soal di dalamnya.  

Kesalahan yang terakhir yaitu kebermaknaan distraktor. Suatu distraktor 

dapat dikatakan berfungsi baik jika paling sedikit dipilih oleh 5% pengikut tes. 

Dengan aturan tersebut setiap item pilihan jawaban dihitung jumlah siswa yang 
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memilih serta dibuat prosentasenya agar peneliti mengetahui berapa persen siswa 

yang memilih pilihan jawaban tersebut dan peneliti bisa menyimpulkan pilihan 

jawaban tersebut mempunyai distraktor yang baik atau kurang baik. 

Pada penelitian ini, masih ditemukan distraktor yang beragam setiap 

nomor soal. Ada pilihan jawaban per item dipilih oleh siswa seluruhnya tetapi ada 

juga siswa yang sama sekali tidak memilih pilihan jawaban lainnya 

KESIMPULAN 

Penelitian ini memberikan kesimpulan adanya kesalahan pada soal-soal 

LKS dari tiga penerbit yang berbeda. Berdasarkan analisis data dan 

pembahasannya dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kesalahan bahasa 

Pada soal masih terdapat  kesalahan bahasa. Kesalahan bahasa 

penelitian ini terjadi pada susunan kata-katanya sehingga peneliti 

menyusun ulang kata-katanya. Kesalahan bahasa  sekilas tidak begitu 

terlihat namun kesalahan bahasa akan mengakibatkan siswa kurang 

memahami soal. Pada soal statistika masih terdapat beberapa kesalahan, 

sedangkan soal peluang tidak ada kesalahan bahasa. LKS yang sudah baik 

dalam pemahaman bahasa adalah LKS Prestise. 

2. Kesalahan penulisan 

Kesalahan ini terjadi dari penerbit yang saat mengedit masih ada 

yang belum direvisi atau memang lalai dalam pengeditan. Kesalahan 

penulisan dapat dilihat secara jelas saat membaca soal. Dari penelitian ini 

juga ditemukan soal yang tidak ada jawabannya dan soal yang benar-benar 

fatal, contoh: soal yang tidak ada koefisiennya. Rata-rata kesalahan 

penulisan terjadi hanya satu atau dua kata dalam soal sehingga peneliti 

merevisi kata yang salah saja. LKS yang mempunyai kesalahan penulisan 

banyak adalah pada LKS Prestise. 

3. Kesalahan matematis 

Kesalahan matematis ada 4 kesalahan yaitu kesalahan fakta, 

kesalahan konsep, kesalahan prinsip dan kesalahan perhitungan. 
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Kesalahan matematis yang masih banyak terjadi pada soal yaitu kesalahan 

konsep. Kesalahan konsep merupakan kesalahan inti, karena saat siswa 

mengerjakan soal siswa tidak tahu konsepnya maka siswa tidak bisa 

menyelesaikan soal. Hal ini bisa terjadi karena siswa tidak mengetahui apa 

yang harus dilakukan, bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya 

sehingga siswa menjadi kebingungan dan tidak bisa mengerjakan. 

Kesalahan konsep ini bisa diselesaikan dengan guru lebih jelas lagi saat 

menerangkan dan siswa diberikan banyak soal-soal sehingga siswa lebih 

terlatih untuk menyelesaikan soal-soal. 

4. Kebermaknaan distraktor 

Distraktor dikatakan baik jika paling sedikit dipilih oleh 5% dari 

pengikut tes. Dari 50 soal yang ada, kebermaknaan distraktornya beragam 

karena banyak yang sudah baik karena sudah dipilih lebih dari 5% 

pengikut tes bahkan ada yang sama sekali pilihan jawaban tidak dipilih 

atau dengan kata lain distraktornya tidak baik karena dipilih 0% dari 

pengikut tes. 
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