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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Profil Sekolah Tempat Penelitian 

SMP Negeri 1 Mojosongo merupakan sekolah negeri yang didirikan oleh 

pemerintah yang beralamat di Tambak, Mojosongo, Boyolali pada tanggal 20 

November 1984 berdasarkan keputusan Kepala Bidang Dikmekum kantor 

Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah. Sekolah ini 

beroperasi pada tahun 1985 lokasi sekolah di desa Kebonmoyo, Kelurahan 

Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Yang letaknya sangat strategis di tengah 

pedesaan, yang bertujuan untuk masyarakat pedesaan mendapatkan pendidikan 

formal di sekolah. Kepala sekolah SMP Negeri 1 Mojosongo yaitu Bapak Gatot 

Harwanto, S.Pd, M.Pd, yang menjabat mulai dari tanggal 23 Juli 2013 hingga 

saat ini. 

Untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia terutama 

pada SMP Negeri 1 Mojosongo sejalan dengan tujuan Pendidikan Nasional, 

maka SMP Negeri 1 Mojosongo menyiapkan diri untuk bekerja keras sesuai 

dengan visi dan misi sekolah yang menjadi komitmen bersama sesuai dengan 

komponen sekolah secara konseptual dan dirangkum sebagai berikut:  

a. Visi 

Terwujudnya prestasi, berwawasan IPTEK, berbudaya berdasarkan 

Iman dan Taqwa.  

b.  Misi 

1) Mewujudkan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang beriman, 

berprestasi akademik non akademik dan berbudaya. 

2) Mewujudkan kurikulum yang berkualitas, yaitu holistic sesuai dengan 

potensi dan kebutuhan siswa dan konteks sekolah. 
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3) Mewujudkan proses pembelajaran yang dinamis, kreatif, inovatif, dan 

menyenangkan dengan menggunakan pendekatan CTL. 

4) Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dari segi 

kualitas dan kuantitas. 

5) Mewujudkan sumber daya manusia, pendidikan dan tenaga 

kependidikan yang profesional dan bertanggung jawab dan berdedikasi 

tinggi. 

6) Mewujudkan pengelolaan sekolah berdasarkan konsep manajemen 

verbasis sekolah, dengan mengembangkan komunikasi kekeluargaan, 

kemitraan dan kedinasan secara terpadu. 

7) Mewujudkan pembiayaan pendidikan yang memadai dengan 

memperdayakan semua pihak terkait. 

8) Mewujudkan sitem penilaian yang menyeluruh, otentik, objektif, dan 

berkelanjutan yang mampu mengukur kompetensi siswa secara utuh. 

Untuk profil sekolah tentang keteranganan gedung  dapat di lihat di 

lampiran (lampiran 5) 

2. Deskripsi Data Penelitian 

Berdasarkan dari hasil tes diperolah data tentang banyaknya kesalahan 

yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal matematika berbasis TIMSS 

dalam konten geometri. Berkut disajikan tabel 4.1 data hasil pekerjaan siswa dari 

18 butir soal TIMSS konten geometri yang diujikan. 
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Tabel 4.1 Deskripsi Data Hasil Pekerjaan Siswa 

Soal 
Keterangan 

∑Salah ∑Benar ∑Tidak Terjawab Total 

P.1 0 26 0 26 

P.2 24 2 0 26 

P.3 11 15 0 26 

P.4 4 21 1 26 

P.5 11 15 0 26 

P.6 11 15 0 26 

P.7 18 7 1 26 

P.8 16 0 10 26 

P.9 14 12 0 26 

P.10 7 18 1 26 

U.1 3 20 3 26 

U.2 8 15 3 26 

U.3 3 1 22 26 

U.4 1 1 24 26 

U.5 11 0 15 26 

U.6 1 10 15 26 

U.7 4 9 13 26 

U.8 3 0 23 26 

Total 150 187 131 468 

Persentase 32.05% 39.96% 27.99% 100% 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa persentase jawaban salah 

32,05% dengan jumlah jawaban salah 150, persentase jawaban benar 39,96% 

dengan jumlah jawaban benera 187 sedangkan persentase tidak menjawab 

27,99% dengan jumlah 131. Soal pilihan ganda 2 merupakan soal dengan 

jawaban salah terbanyak karena hanya 2 orang siswa yang mampu menjawab 

dengan benar, dan soal pilihan ganda nomer 8 serta uraian nomer 5 dan 8 tidak 

ada siswa yang mampu menjawab dengan benar. 

Berdasarkan data tersebut diketahui persentase untuk jawaban salah dan 

soal yang tidak terjawab lebih besar dari pada presentase untuk jawaban benar. 

Karena perlu diadakan anlisis lebih lanjut untuk mengetahui kesalahan-kesalahan 
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yang dilakukan oleh siswa karena banyak pula soal-soal yang tidak dapat dijawab 

oleh siswa. 

Berdasarkan hasil jawaban tes siswa yang dikelompokkan menjadi 3 jenis 

kesalahan yaitu kesalahan konsep, kesalahan prosedur dan kesalahan perhitungan 

.  Adapun data yang diperoleh peneliti tentang jumlah kesalahan yang dilakukan 

dalam setiap item soal diisajikan dalam tabel untuk mmepermudah persentase 

setiap jenis kesalahn. Deskripsi jumlah kesalahan setiap soal disajikan pada tabel 

4.2 berikut. 

Tabel 4.2 Deskripsi Jumlah Setiap Jenis Kesalahan pada Setiap Soal 

Soal 

Jenis Kesalahan 

Jumlah Kesalahan 

Konsep (n) 

Kesalahan 

Prosedur (n) 

Kesalahan 

Berhitung (n) 

P.1 3 0 0 0 

P.2 25 25 25 75 

P.3 3 0 0 3 

P.4 2 2 0 4 

P.5 4 0 0 4 

P.6 0 0 2 2 

P.7 0 1 1 2 

P.8 14 6 6 26 

P.9 12 0 0 12 

P.10 2 3 3 8 

U.1 4 0 1 5 

U.2 9 0 0 9 

U.3 21 4 0 25 

U.4 25 0 1 26 

U.5 26 10 0 36 

U.6 16 0 0 16 

U.7 10 0 0 16 

U.8 26 3 3 32 

Jumlah 202 52 42  

TOTAL / Jumlah seluruh kesalahan (N) 301 

              Keterangan : 

n= Banyaknya kesalahan untuk masing-masing jenis kesalahan 
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N= Jumlah / Total seluruh kesalahan 

Berdasarkan data yang disajikan di atas, maka dilakukan pengolahan data 

untuk menghitung besar persentase pada setiap jenis kesalahan. Perhitungan 

besar persentase dilakukan dengan menggunakan rumus P = 
𝑛

𝑁
 × 100%. Berikut 

ini disajikan perhitungan untuk memperoleh besar persentase pada setiap jenis 

kesalahan. 

a. Persentase kesalahan konsep 

Diketahui jumlah kesalahan konsep (n) =204 dan total seluruh kesalahan (N) 

= 301, maka: 

P = 
𝑛

𝑁
 × 100% 

P = 
204

301
 × 100% 

P = 67,77 % 

Dari hasil perhitungan diketahui persentase untuk kesalahan konsep adalah 

67,77% 

b. Persentase kesalahan Prosedur 

Diketahui jumlah Kesalahan Konsep (n) = 52 dan total seluruh kesalahan 

(N) = 301, maka: 

P = 
𝑛

𝑁
 × 100% 

P = 
52

301
 × 100% 

P = 17,27 % 

Dari hasil perhitungan diketahui persentase untuk kesalahan prosedur adalah 

17,27% 

c. Persentase kesalahan Perhitungan 

Diketahui jumlah Kesalahan Konsep (n) = 52 dan total seluruh kesalahan 

(N) = 301, maka: 

P = 
𝑛

𝑁
 × 100% 

P = 
42

301
 × 100% 
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P = 13,95 % 

Dari hasil perhitungan diketahui persentase untuk kesalahan perhitungan 

adalah 13,95% 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka diperoleh besar persentase 

untuk setiap jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika 

berbasis TIMSS pada konten geometri yaitu : 

a. Kesalahan konsep sebesar 67,77% , maka termask tingkat kesalahan tinggi 

b. Kesalahan prosedur 17,27% maka termasuk tingkat kesalahan rendah 

c. Kesalahan perhitungan 13,95% maka termasuk tingkat kesalahan sangat 

rendah 

3. Hasil Tes dan Hasil Wawancara 

Analisis Hasil tes dan hasil wawancara dimaksudkan untuk mengetahui 

jenis kesalahan siswa dan faktor yang mempengaruhinya. Berikut adalah 

pemaparan hasil dari jenis kesalahan siswa. 

a. Kesalahan Konsep 

Berdasarkan hasil perhitungan data, persentase kesalahan konsep 

sebesar 67,77%, termasuk tingkat kesalahan yang tinggi. Keslahan konsep 

dalam menyelesaikan soal matematika berbasis TIMSS konten geometri 

meliputi kesalahan mengidendifikasi bangun ruang, kesalahan 

mengidentifikasi bangun datar, kesalahan dalam mengidentifikasi jenis-jenis 

dan sifat sudut, siswa tidak dapat memahami aplikasi bangun dan ruang 

dalam kehidupan sehari-hari, siswa kurang memahami soal dengan baik. 

1) Soal pilihan ganda nomer 2 
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Gambar di atas menunjukkan bangun yang dibentuk dari kubus yang 

berukuran sama. Tedapat lubang pada tengah bangun tersebut. Berapa 

kubus yang dibutuhkan untuk menutupi lubang tersebut? 

A. 6 B. 12 C. 15 D.18 

Contoh jawaban siswa yang salah untuk soal ini dapat dilihat pada 

gambar 4.1 

Jawaban siswa :  

  

  

Gambar 4.1 Jawaban Siswa S25 Pilihan Ganda Nomer 2 

Jawaban siswa selengkapnya dapat dilihat pada lampiran (lampiran7) 

Jawaban yang benar : 

Bentuk bangun untuk menutup lubang adalah balok berukuran panjang 

3 kubus, lebar  2 kubus dan tinggi 3 kubus. Sehingga kubus yang 

dibutuhkan untuk menutup lubang =  volume balok. 

 Volume balok  =  𝑝 × 𝑙 × 𝑡 

        = 3 × 2 × 3 

                                         = 18 kubus 

Petikan hasil wawancara dengan siswa nomer subyek 25 pada soal 

pilihan ganda nomer 2 

P : “ Dek kenapa nomer 2 ini kamu bisa jawab 6?” 

S25 : “ karena sisi yang ini 2 terus yang ini 3 mbak .” 

P : “ apa kamu tidak melihat masih ada bagian yang dibawahnya? 

Kamu  tahu tidak ini bangun apa? Bangun datar atau bangun 

ruang?” 
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S25  : “ Bangun ruang” 

P   : “ nah dek kalau bangaun ruang berarti masih ada bagian yang 

bawah tidak hanya bagian atas saja, jadi karena ke bawahnya atau 

tingginya ada tiga kubus jadi biar penuh yang 6 tadi dikalikan 3 jadi 

18” 

Berdasarkan jawaban siswa dan hasil wawancara, siswa salah 

dalam mengidentifikasi bangun yang benar untuk menutup lubang, 

siswa hanya memperhatikan gambar penutup lubang sebagai bangun 

datar bukan sebagai bangun ruang walaupun dia mengetahui bangun 

dalam soal adalah bangun ruang, sehingga terlihat hanya membutuhkan 

6 kubus untuk menutup lubang. Hal ini disebabkan kemungkinan 

kemapuan siswa dalam memvisualkan bangun kurang tepat. Siswa juga 

hanya menjelaskan dengan kata-kata tanpa ada proses pengerjaan. 

Kesalahan disebabkan karena siswa tidak mampu membedakan bangun 

datar dan bangun ruang dalam penyelesaian soal. Faktor lain yang 

mempengaruhi adalaha kemampuan siswa dalam mengaplikasikan 

tentang bangun datar dan bangun ruang rendah. 

2) Soal pilihan ganda nomer 5 

Luas dari sebuah persegi adalah 144cm2. Berapakah keliling dari persegi 

tersebut? 

A. 12 cm  B. 48 cm C. 288 cm  D. 576 cm 

Contoh jawaban siswa yang salah untuk soal ini dapat dilihat pada 

gambar 4.2 

Jawaban Siswa :  

 

Gambar 4.2 Jawaban Siswa S13 Pilihan Ganda Nomer 5 
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Lembar jawaban siswa dapat dilihat pada lampiran (lampiran 7) 

Jawaban yang benar : 

Diketahui luas persegi 144cm2 sehingga sisi persegi : 

        Luas persegi = s2 

144   = s2 

s       = √144 

s        = 12 

             karena sisi 12 maka keliling persegi : 

K = 4 × s 

K = 4 × 12 

K = 48 cm  

Petikan hasil wawancara dengan siswa nomer subyek 14 pada soal 

pilihan ganda nomer 5 

P : “dek ini kenapa kamu bisa jawab 12?” 

S13 : “ kan yang ini kan sisi, sisi kali sisi, sisi kali sisi kan 12 × 12 kan 

144 nah 144 diakarkan jadi 12. 

P : “ coba lihat soalnya, apa perintahnya?” 

S13 : “ disuruh nyari keliling.” 

P : “ kalau keliling harusnya gimana?” 

S13 : “ 12 × 12” 

P : “ 12 × 4, jadinya berapa dek?” 

S13 : “ 288?” 

P  : “ 48, kamu rumus keliling, luas, volume gitu udah hafal belum 

to dek?” 

S13 : “ Belum mbak.” 

P : “ kenapa  belum? Jarang ada soalnya, jarang latihan? Di buku 

paket ada  nggak sih dek?” 

S13 : “ jarang ngerjain mbak, di buku paket ada tapi cuma sedikit.” 
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P : “ sering dikasih tugas buat ngerjain soal nggak dek atau pr buat 

ngerjain soal kaya gini?” 

S13 : “kalo pr paling cuma dikit mbak buat contoh, gampang-gampang 

gitu.” 

Berdasarkan jawaban siswa dan hasil wawancara, siswa kurang 

dalam memahami soal sehingga salah dalam menentukan jawaban, 

namun siswa juga tidak memahami formula yang akan digunakan 

sehingga hanya menuliskan apa yang menurutnya ada. Faktor 

penyebabnya adalah siswa jarang latihan soal karena contoh dan latihan 

pada buku paket dirasa kurang memadai. 

3) Soal pilihan ganda nomer 9  

 

 

 

 

Yang merupakan alasan bahwa segitiga PQR merupakan segitiga siku-

siku adalah? 

A. 32 + 42 = 52  

B. 5 < 3 + 4  

C. 3 + 4 = 12 − 5  

D. 3 > 5 − 4  

Contoh jawaban siswa yang salah untuk soal ini dapat dilihat pada 

gambar 4.3 dan 4.4. 

Jawaban siswa: 
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  Gambar 4.3 Jawaban Siswa S11 Pilihan Ganda Nomer 9 

 

 

  Gambar 4.4 Jawaban Siswa S9 Pilihan Ganda nomer 9 

Lembar jwaban siswa dapat dilihat pada lampiran (lampiran 8) 

Jawaban yang benar : 

A. 32 + 42 = 52  

Kerena PQ dan QR merupakan tinggi dan alas yang membentuk sudut 

siku-siku dan RP merupakan sisi miring, maka dapat subtitusikan ke 

dalam phytagoras. 

Petikan hasil wawancara siswa dengan siswa nomer subyek 11 pada soal 

pilihan ganda nomer 9 

P  : “ kenapa jawaban kamu bisa B dek?” 

S11 : “ Rumus segi tiga siku-siku mbak” 

P  : “ rumus yang bagaimana dek?” 

S11 : “ sisi ini ditambah sisi ini lebih panjang dari pada sisi terpanjang” 

P      : “ kalo untuk segi tiga biasa itu benar dek, tapi kalo untuk segi tiga 

siku-siku seharusnya menggunakan rumus phytagoras. Nah kalo 

pake phytagoras jawabannya jadi yang mana?” 

S11 : “ nggak tahu mbak” 

P  : “ kamu tahu rumus phytagoras nggak dek?” 

S11 : “ akar kuadrat mbak” 
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P       : “ rumus phytagoras itu a2 + b2 = c2 , a itu alasnya ini, b itu sisi 

tegaknya dan c sisi miringnya, jadi jawabannya A” 

S11 : “ udah pernah diajari to dek di kelas?” 

P  : “ udah mbak tapi lupa.” 

Petikan hasil wawancara siswa deangan siswa nomer 9 pada soal nomer 

9 

P  : “ yang nomer 9 dek kenapa kamu bisa jawab d?” 

S9 : “ lupa mbak” 

P   : “ Kamu tahu segi tiga siku-siku? Ciri-cirinya apa dek kalo segi 

tiga siku-siku?” 

S9 : “ memiliki..... nggak tahu mbak agak lupa, nggak pernah dibaca 

lagi” 

P  : “ kalo phytagoras dek?” 

S9 : “ lupa mbak” 

P  : “ dulu udah diajarain belum dek?” 

S9 : “ udah mbak” 

P  : “ dulu bisa nggak?” 

S9 : “ bisa kalo ada rumusnya” 

Berdasarkan jawaban dan wawancara siswa di atas, tampak 

bahwa siswa salah dalam menentukan alasan yang tepat bagaimana segi 

tiga dalam soal plihan ganda nomer 9 dapat disebut sebagai segitiga 

siku-siku. Penyebab kesalahan adalah siswa tidak dapat 

mendeskripsikan segi tiga siku-siku secara benar. Siswa hanya 

memahami tentang sifat umum segitiga tanpa memahami sifat-sifat 

jenis-jenis segitiga lainnya, seperti sifat khusus yang dimiliki segitiga 

siku-siku serta kemampuan menalar siswa yang lemah. Penyebab 

lainnya adalah siswa tidak lagi mengingat atau meriview lagi materi 

yang telah di smapaikan oleh guru. 
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4) Soal uraian nomer 2 esai 

Panjang sisi masing-masing kotak kecil mewakili 1 cm. Gambarlah 

segitiga sama kaki dengan dasar 4 cm dan tinggi 5 cm. 

Kerjakan perintah soal pada kotak-kotak berikut ! 

 

 

 

Contoh jawaban siswa yang salah untuk soal ini dapat dilihat pada 

gambar 4.4 

Jawaban siswa : 

 

                                   Gambar 4.5 Jawaban Siswa S14 Uraian Nomer 2 

Jawaban yang benar: 

 

   

    

 

 

 

     

Gambar 4.6 Gambar Segi Tiga Sama 
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Kaki Soal Uraian Nomer 2 

Petikan hasil wawancara dengan siswa subyek 13 pada soal uraian 

nomer 2 uraian 

P : “ soal uraian nomer 2 dek, ini disuruh gambar apa?” 

S16 : “ segi tiga sama kaki.” 

P : “ coba lihat gambar kamu yang salah kira-kira yang mana? Alas 

sama tingginya berapa itu dek?” 

S16 : “ alasnya 4, tingginya 5.” 

P : “ kamu alasnya udah bener dek Cuma tngginya belum sesuai 

perintah, kenapa kamu bisa gambar tingginya segini? Kamu tahu 

segi tiga sama kaki nggak?” 

S16 : “ tahu” 

P : “ yang kamu gambar ini segi tiga sama kaki bukan?” 

S16 : “ bukan” 

P : “ kenapa bukan?.” 

S16 : “ karena beda ini sama ininya” 

P : “ ini bener segi tiga sama kaki , tapi tidak sesuai dengan soal dek, 

segi tiga sama kaki itu kaya apa sih dek?” 

S16 : “ yang kaki-kakinya sama.” 

Berdasarkan jawaban dan wawancara siswatampak bahwa siswa 

tidak menggambar sesuai dengan perintah pada soal. Penyebab 

terjadinya kesalahan  siswa tidak memperhatikan soal, atau siswa tidak 

mengetahui segi tiga seperti apa yang harus digambarkan. Faktor yang 

mempengaruhi adalah siswa tidak mengetahui sifat segitiga sama kaki. 

5) Soal uraian nomer 7 

Gambarlah garis yang sejajar dengan garis L 
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Contoh jawaban siswa yang salah untuk soal ini dapat dilihat pada 

gambar 4.7 

Jawaban Siswa :  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Jawaban Siswa 16 Uraian Nomer 7 

Jawaban yang benar : 

   

     

 

 

 

 

 

    Gambar 4.8 Jawaban Soal Uraian Nomer 7 

Catatan : siswa boleh menggambar di sisi atas atau bawah dari garis L 

Cuplikan hasil wawancara Siswa 16. 
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P : “ dek kamu kenapa kamu gambar kaya gini?” 

S16 : “ nggak tahu mbak soalnya buru-buru.” 

P : “ kamu tahu garis sejajar nggak?” 

S16 : “ tahu mbak?” 

P : “ gimana dek kalo sejajar?” 

S16 : “ ya yang sampingan gitu mbak” 

P : “ kalo yang tegak lurus gimana?” 

S16 : “ kalo tegak lurus itu yang gini mbak.” 

P : “ kalo gambarmu itu masuk yang mana?” 

S16 : “ nggak tahu mbak.” 

P : “ lha tadi katane tahu sejajar sama tegak lurus?” 

S16 : “ tapi yang ini nggak tahu mbak” 

Dari data hasil pekerjaan siswa dan wawancara, dapat dilihat 

siswa salah menggambar garis sejajar, siswa mengaku mengertahui 

garis sejajar dan garis bertegak lurus, namun tidak dapat mendefinisikan 

gambarnya sendiri, ini menandakan bahwa siswa kurang matang dalam 

materi tentang garis. Faktor penyebabnya adalah lemahnya penalaran 

siswa  dalam memahami soal dan materi tentang garis. 

b. Kesalahan Prosedur 

Berdasarkan perhitungan data, presentase kesalahan prosedur sebesar 

17,27% termasuk tingkat kesalahan yang rendah. Kesalahan prosedur dalam 

meneyelesaikan soal matematika berbasis TIMSS konten geometri meliputi 

kesalahan Siswa salah dalam menuliskan tanda atau simbol matematika 

siswa salah dalam mengerjakan runtutan penyelesaian soal. 

1) Soal pilihan ganda nomer 7 

Berapa derajat yang ditempuh jarum menit jam, dari jam 06:20 sampai 

08:00 pada hari yang sama? 

A. 680°      B. 600°    C. 540°   D. 420°  
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Contoh jawaban siswa yang salah untuk soal ini dapat dilihat pada 

gambar 4.9 dan 4.10 

Jawaban siswa : 

 

                                         Gambar 4.9 Jawaban Siswa S9 Pilihan Ganda Nomer 7 

 

 

 

      Gambar 4.10 Jawaban Siswa S5 Pilihan Ganda Nomer 7 

Lembar jawaban siswa dapat diliat pada lempiran (lampiran 7) 

Jawaban yang benar: 

Dari pukul 06.20 sampai 08.00 ada 100 menit. 1 menit pada jarum jam 

menunjukkan sudut 6o, sehingga 100 menit: 

Jarak tempuh jarum jam menit = 100 × 6 

           = 600o 

Catatan : Dalam 1 jam jarum menit dan jarum jam akan membentuk 

sudut 90o sebanyak 4 kali yaitu pada kelipatan 15 mneit, sehingga jarak 

tempuh tiap menitnya adalah 90o:15 = 6o 

Petikan hasil wawancara dengan siswa nomer subyek 9 pada soal pilihan 

ganda nomer 7 

P : “ dek kenapa kamu bisa kaya gini ngerjainnya?” 

S9 : “ lha di bawahnya udah nggak ada tempat mbak.” 

P : “ terus angka-angkanya kamu dapat dari mana?” 

S9 : “ lupa mbak.” 

P : “ kok lupa? Kamu ngerjain sendiri kan?” 

S9 : “ nggak mbak kemaren temen-temen ngerjainya  gitu jadi saya 

ikut-ikutan gitu.” 
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P : “ kenapa ikut-ikutan dek? Memangnya sudah benar?” 

S9 : “ lha nggak tahu kok mbak. Nggak tahu juga mbak yang penting 

jawab.” 

Petikan hasil wawancara dengan siswa nomer subyek 5 pada soal pilihan 

ganda nomer 1 

P : “ dek nomer 6 kenapa kamu bisa ngerjain kaya gini?” 

S5 : “ lupa ki mbak” 

P : “ ini angkanya dari mana?” 

S5 : “ lupa juga mbak, nggak tahu mbak, ini kayae dari menitane itu” 

P : “ coba lihat ini, 100 : 5 itu memangnya berapa dek?” 

S5 : “ 20 mbak” 

P : “ 20 sama 20 × 30 itu sama ato beda?” 

S5 : “ beda mbak” 

P : “ lha terus kenapa kamu nulis 
100

5
= 20 × 30 ?  “ 

S5 : “ soalnya buru-buru mbak, temen-temen pada rame” 

Berdasarkan jawaban dan hasil wawancara siswa di atas, tampak 

bahwa siswa kurang runtut dalam mengerjakan soal, siswa juga 

menuliskan pekerjaannya secara horisontal sehingga terdapat 

penggunaan tanda sama dengan “=” yang salah, serta penggunaan tanda 

kuadrat (2). Kemungkinan siswa mengerti dan mampu memahami 

konsep dan penyelesaian pada soal, tetapi siswa gagal untuk menuliskan 

secara benar pengerjaan penyelesaian soal. Angka-angka yang 

diolahpun tidak ada keterangan dapat diketahui dari mana. 

2) Soal nomer 10 pilihan ganda 
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Pada gambar di atas luas daerah yang diarsir dalam cm2 adalah? 

A. 24   B. 44   C. 48   D. 72  

Contoh jawaban siswa yang salah untuk soal ini dapat dilihat pada 

gambar 4.11. 

Jawaban siswa : 

 

 

 

  

         Gambar 4.11 jawaban siswa 17 Pilihan Ganda Nomer 10 

Lembar jwaban siswa dapat dilihat pada lampiran (lampiran 7) 

Jawaban yang benar : 

Dari gambar di ketahui bangun persegi panjang dengan ukuran 

panjang  16cm dan lebar  6cm dan segi tiga dengan alas 8cm dan tinggi 

6cm. 

Luas daerah yang diarsir = luas persegi panjang – luas segi tiga 

= ( p × l) – ( 
𝑎 ×𝑡

2
 ) 

= ( 16 × 6 ) – ( 
8 ×6

2
 ) 

= 96 - 
48

2
 

= 96 – 24 

= 72 cm2 

Petikan hasil wawancara dengan siswa nomer subyek 17 jawaban soal 

pilihan ganda nomer 10 

P  : “ dek coba jelasin jawabanmu yang nomer 10” 

S17 : “ ini nyari luas yang diarsir ini to mbak, luas persegi panjang  

dikurangi luas segi tiga” 
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P : “ iya dek, rumusnya luas persegi panjang sama  luas segi tiga 

kaya gitu dek emange?” 

S17 : “ nggak tahu mbak” 

P : “ kok nggak tahu? Terus kenapa bisa pake itu? Udah hafal belum 

kamu?” 

S17 : “ hafal mbak tapi cuma dikit, bingung mau pake yang mana.” 

P : “ ini rumus buat keliling persegi panjang dek, kalo yang ini itu 

rumus phytagoras, Cuma buat nyari yang garis miring ini, jadi ini 

bukan rumus luas. Di buku paket atau lks kamu ada nggak dek 

materinya?” 

S17 : “ ada mbak tapi cuma dikit” 

P : “ lah kamu belajar dari mana dek? Dari catetan buku lain ato 

gimana?” 

S17 : “ kadang catetan kadang buku mbak, tapi jarang.” 

Dari hasil pekerjaan siswa dan wawancara di atas dapat dilihat 

siswa telah memahami soal, bahwa untuk menemukan luas bangun yang 

diarsir harus diketahui dahulu luas persegi panjag dan luas segitiga.  

Tetapi siswa salah dalam menentukan formula untuk menyelesaikan 

masalah tersebut. Siswa memakai rumus keliling dan phytagoras yang 

sebenarnya tidak diperlukan dalam soal ini untuk mencari luas persegi 

panjang dan segi tiga. Penyebab kesalahannya siswa kebingungan 

menentukan formula yang tepat dalam menyelesaiakan masalah 

tersebut.  Faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya pengaplikasian 

siswa pada soal. 

3) Soal Uraian Nomer 1 
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Volume dari balok adalah 200 cm3. Berapakah nilai dari x? 

Contoh jawaban siswa yang salah untuk soal ini dapat dilihat pada 

gambar 4.12 dan 4.13 

Jawaban siswa: 

 

 

 

 

 

            

 

       Gambar 4.12 Jawaban Siswa S22 Uraian  

   

 

 

 

 

 

 

 

           Gambar 4.13 Jawaban Siswa S25 Uraian 1 

Lembar jawaban siswa dapat dilihat pada lampiran (lampiran 7). 

Jawaban yang benar : 

Diketahui dari gambar lebar balok 5cm, tinggi balok 4cm dan panjang 

balok xcm, volume balok 200cm3. Sehingga nilai x, 

Volume = p × l × t 

200       = x × 5 × 4 

200       = x × 20 

200       = 20x 
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X       = 
200

20
 

X            = 10cm 

Petikan hasil wawancara dengan siswa nomer subyek 25 pada soal 

uraian nomer 1 

P : “ dek kamu tau apa yang kurang dari pekerjaanmu ini?” 

S25 : “ nggak tau mbak tapi kayae udah bener” 

P : “ jawaban kamu sudah benar coba perhatikan variabel x mu 

harusnya bagaimana?” 

S25 : “ di sebelah kiri mbak, kalo kaya gini nggak boleh to mbak?” 

P : “ variabel diusahakan selalu sebelah kiri dek, ini masih benar 

hasilnya tapi nanti kalau ada soal lain yang memuat nilai negatif 

bisa saja nanti kamu salah dek” 

Dari jwaban siswa dan hasil wawancara tersebut dapat dilihat 

siswa mampu memahami pnyeleasian soal namun terdapat kesalahan 

pada penulisan tanda “+” pada baris ke dua dalam penyelesaian. Dan 

dari gambar 4.11 dapat dilihat siswa tidak menempatkan variabel “x” di 

sebelah kanan. Siswa telah memahami pemecahan masalah soal yang 

telah diberikan tetapi ada sedikit kekurangan saat menuliskan pekerjaan. 

Banyak kesalahan yang sama seperti pada gambar 4.10 dan 4.11 

yang dilakukan oleh siswa lain. Penyebabnya mungkin adanya kurang 

ketelitian siswa dalam mengerjakan soal. Walaupun hanya kesalahan 

kecil terkadang kurang diperhatikan padahal kesalahan kecil tersebut 

dapat berakibat pada kesalahan pada hasil akhir. 

4) Soal uraian nomer 3 

Ryan mengemas buku ke dalam kotak berbentuk balok. Semua buku 

berukuran sama. 
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Berapakah jumlah buku yang dapat mengisi kotak tesebut? 

Contoh jawaban siswa yang salah untuk soal ini dapat dilihat pada 

gambar 4.14 

Jawaban siswa : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Jawaban Siswa S16 Uraian 3 

Lembar jawaban siswa dapat dilihat pada lampiran (lampiran 7). 

Jawaban yang benar : 

Diketahui ukuran kotak, panjang 30cm, lebar 36cm, tinggi 20cm. 

Ukuran buku panjang 20cm, lebar 15cm dan tebal 6cm. Jumlah buku 

yang dapat mengisi kotak adalah 

Jumlah buku = volume kotak : volume buku 

= (pkotak × lkotak × tkotak) : (pbuku × lbuku × tbuku) 

= ( 30 × 36 × 20 ) : ( 20 × 15 × 6) 

= 21600 : 1800 

= 12 buku 

Petikan hasil wawancara dengan subyek 16 soal uraian nomer 3 

P : “ Dek bisa jelasin jawabanmu nomer 3?” 
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S16 : “ kayanya rumusnya udah salah duluan mbak.” 

P : “yang salah yang bagian apa?” 

S16 : “rumusnya ini lho mbak” 

P : “kenapa bisa salah dek?” 

S16 : “ karena terlalu berpikir cepat mbak.” 

P : “ harusnya rumusnya gimana? volume balok rumusnya gimana?” 

S16 : “ volume balok phi kali r kali t.” 

P : “ p × l × t, kenapa kamu bisa pake rumus itu dek?” 

S16 : “ lha ingetnya Cuma itu mbak.” 

P : “ rumus-rumus buat luas sama volume gitu kamu udah hapal 

belum dek?” 

S16 : “ kadang-kadang mbak” 

Dari hasil pekerjaan dan wawancara siswa tersebut dapat dilihat 

bahwa rumus yang dimasukkan siswa untuk menyelesaikan soal sudah 

salah dan dia menyadari itu. siswa terlihat seperti memahami tahapan 

penyelesaian tetapi tidak ada penjelasan yang rinci tentang tahapan 

tersebut. siswa sudah salah sejak awal, dia tahu rumus yang digunakan 

salah karena tidak ada rumus lain yang dihafalnya. Saat wawancara 

siswa sempat menyebutkan phi dan r untuk rumus volume balok, ini 

menunjukkan siswa belum memhami formula yang dipakai untuk 

volume bangun ruang. Faktor penyebabnya adalah kurangnya latihan 

dan membaca untuk siswa sehingga siswa kurang dalam pemahaman 

soal serta bangun ruang. Faktor prnyebabnya kemungkinan siswa tidak 

mengetahui rumus sebenarnya yang akan dipakai atau siswa hanya asal 

mengerjakan karena diburu waktu. 

c. Kesalahan perhitungan  

Berdasarkan perhitungan data, presentasi kesalahan perhitungan 

sebesar 13,95% termasuk tingkat kesalahan yang rendah. Kesalahan 
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perhitungan dalam menyelesaikan soal matematika berbasis TIMSS konten 

geometri meliputi siswa salah dalam melakukan perhitungan sehingga 

berdampak pada kesalahan pada hasil akhir. 

1) Soal uraian nomer 3 

Ryan mengemas buku ke dalam kotak berbentuk balok. Semua buku 

berukuran sama. 

 

   

 

 

 

Berapakah jumlah buku yang dapat mengisi kotak tesebut? 

Contoh jawaban salah pada soal nomer 3 uraian dapat dilihat pada 

gambar 4.15 

Jawaban siswa : 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Jawaban Siswa S9 uraian nomer 3 
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Jawaban yang benar : 

Diketahui ukuran kotak, panjang 30cm, lebar 36cm, tinggi 20cm. 

Ukuran buku panjang 20cm, lebar 15cm dan tebal 6cm. Jumlah buku 

yang dapat mengisi kotak adalah 

Jumlah buku = volume kotak : volume buku 

= (pkotak × lkotak × tkotak) : (pbuku × lbuku × tbuku) 

= ( 30 × 36 × 20 ) : ( 20 × 15 × 6) 

= 21600 : 1800 

= 12 buku 

Petikan hasil wawancara dengan siswa nomer subyek 23 pada soal 

uraian nomer 4 

P : “ dek lihat jawabanmu ini, kenapa kamu bisa jawab kaya gini?” 

S9 : “ kemaren katanya yang besar kurangin yang kecil mbak?” 

P : “ kata siapa dek?” 

S9 : “ katane temen mbak yang udah ngerjain.” 

P : “ loh, yang besar itu apa yang kecil apa dek?” 

S9 : “ itu mbak, yang besar kotaknya, yang kecil bukunya.” 

P : “ terus kenapa ngerjainnya begini?” 

S9 : “ nggak tahu mbak cuma ngikut temen”. 

P : “ apa temenmu hasilnya juga kaya gini dek?” 

S9 : “ kayae iya mbak” 

P : “ emang 21800 – 1800 berapa dek? 1800?” 

S9 : “ bukan mbak.” 

Berdasarkan hasil pekerjaan siswa dapat dilihat bahwa 

sebenarnya siswa melakukan kesalahan prosedur sejak awal. Namun  

diakhir penyelesaian terdapat kesalahan perhitungan untuk hasil akhir 

untuk perkerjaannya yaitu 21800 – 1800 = 1800 yang seharusnya adalah 

20000. Dari hasil wawancara juga dapat diketahui bahwa siswa 
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melakukan kesalahan konsep karena siswa tidak memahami maksud 

dari soal sebenarnya. Siswa cenderung lebih suka mengikuti pekerjaan 

temannya dari pada mengerjakan sendiri, sehingga tdiak mengerti hasil 

pekerjaannya. Penyebab kesalahan siswa adalah karena siswa kurang 

percaya diri untuk mengerjakan soal sendiri, sehingga tidak tahu apa 

yang dikerjakan dan kesalahan yang telah dilakukan. 

2) Soal uraian nomer 4 

 

 

 

 

 

Dalam segitiga ini: AC = BC, AB adalah dua kali lebih lama CX. Berapa 

ukuran sudut B? 

Contoh jawaban siswa yang salah untuk soal ini dapat dilihat pada 

gambar 4.16 

Jawaban Siswa :  

 

Gambar 4.16 Jawaban Siswa S23 uraian nomer 4 

Lembar jawaban siswa dapat dilihat pada lampiran (lampiran 7) 

Jawaban yang benar : 
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Diketahui dari soal bahwa segi tiga tersebut merupakan segi tiga sama 

kaki dengan sisi kakinya AC = BC, AB dua kali lebih panjang dari CX. 

CX merupakan garis tinggi yang membagi AB sama panjang menjadi 

AX dan XB. Maka akan terlihat CX membagi segi tiga menjadi dua segi 

tiga yang kongruen yaitu segitiga CAX dan segitiga CXB.  

  AB = 2CX 

  
𝐴𝐵

2
 = CX 

Sehingga segitiga siku-siku yang dibentuk merupakan segitiga siku-

siku,  sudut B merupakan salah satu sudut kaki sehingga besar sudut B 

adalah 45o. 

Petikan hasil wawancara dengan siswa nomer subyek 23 pada soal 

uraian nomer 4 

P : “ coba dek perhatikan apa yang salah di nomer 4.” 

S23 : “ haduh mbak “ 

P :“ kenapa dek? Harusnya gimana?” 

S23 : “ harusnya 45.” 

P : “ kenapa bisa salah?” 

S23 : “ maaf mbak saya kurang teliti soalnya buru-buru” 

Berdasarkan hasil pekerjaan dan wawancara tersebut, diketahui 

bahwa sebab dari kesalahan siswa adalah kurang ketelitian siswa. Faktor 

keterbatasan waktu membuat siswa kurang mengecek kembali 

pekerjaannya. 

Setelah menganalisa data dalam penelitian , peneliti 

mendapatkan data berupa nilai, hasil jawaban siswa dan hasil 

wawancara tettang penyelesaian soal matematika berbasis TIMSS 

konten geometri. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 

mengnganalisis kesalahan  penyelesaian soal matematika berbasis 
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TIMSS konten geometri. Berikut disajikan gambar 4.16 histogram hasil 

perhitungan presentase untuk setiap jenis kesalahan. 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

                                    Gambar 4.17 Histogram Presentase Setiap Jenis Kesalahan 

Total keseluruhan kesalahan yang dilakukan siswa sebanyak 301 

dengan persentase seluruh kesalahan sebesar 61%. Sedangkan 

persentase untuk jawaban benar 39,69% dengan total jawaban benar 

187. Sehingga persentase kesalahan lebih besar dibandingkan 

persentase jawaban benar. 

4. Deskripsi Kesalahan 

a. Kesalahan Konsep 

Persentase kesalahan konsep adalah sebesar 67,77% dan termasuk 

kesalahan tingkat tinggi. Total kesalahan konsep yang dilakukan adalah 204, 

dan merupakan kesalahan paling banyak dilakukan. Siswa melakukan 

kesalhan konsep hampir pada semua soal yang diberikan. Kesalahan 

pemahaman terbanyak dilakukan siswa pada soal pilihan ganda nomer 2, 24 

siswa siswa tidak mampu menjawab dengan benar. Sedangkang untuk soal 

uraian banyak siswa yang tidak dapat menjawab karena kurang mengerti 
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dengan soal atau materi yang pada soal yang diberikan. Berikut di sajikan 

tabel 2.3 deskripsi kesalahan Konsep. 

Tabel 4.3 Deskripsi Kesalahan Konsep Menyelesaikan Soal 

Geometri TIMSS 

Kesalahan N 

Kesalahan mengidentifikasi bangun 

Kesalahan mengidentifiksi sudut 

Kesalahan mengidentifiksi soal/ perintah soal 

133 

65 

6 

Jumlah kesalahan 204 

Kesalahan konsep terbanyak terjadi karena siswa gagal atau salah 

dalam mengidentifikasi bangun dalam soal, sehingga siswa tidak mampu 

menentukan rumus atau prosedur penyelesaian yang tepat. 

Contoh kesalahan pemahaman dilakukan pada soal nomer 2 pilihan 

ganda dapat dilihat pada gambar 4.1, siswa salah dalam mengidentifikasi 

bangun ruang yang akan digunakan untuk mentupi lubang pada balok. 

Kebanyakan siswa menjawab hanya dengan kata-kata tanpa ada proses atau 

prosedur penyelesaian. Siswa beranggapan bahwa untuk menutup balok 

hanya dibutuhkan balok untuk bagian atas yang nampak saja. Kesalahan 

disebabkan karena siswa tidak mampu mengidentifikasi bangun dengan 

benar. 

Faktor yang paling berpengaruh adalah siswa jarang sekali latihan 

soal dan membaca buku teks pelajaran serta hanya mengerjakan soal biasa 

tanpa ada variasi soal. Dalam hal ini , pengaplikasian bangun ruang 

sangatlah penting untuk menentukan jumlah kubus yang diperukan untuk 

menutup balok.  

Selanjutnya contoh kesalahan konsep yang lain ada di soal pilihan 

ganda nomer 9 dapat dilihat dari gambar 4.3 sebanyak 14 siswa tidak dapat 

menjawab dengan benar soal ini. Siswa gagal dalam mengidentifikasi 

bangun dan menentukan alasan yang tepat untuk mengidentifikasi segi tiga. 
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Banyak siswa yang tidak dapat mengidentifikasi rumus phytagoras. Faktor 

penyebab kesalahan siswa menganggap segi tiga siku-siku yang ada di soal 

adalah segitiga biasa, sehingga siswa menggunakan sifat umum dari segitiga 

untuk segitiga siku-siku dalam soal. Faktor lain adalah kemampuan 

penalaran siswa yang lemah, siswa tidak menangkap informasi yang penting 

yang telah diketahui dalam soal. 

Berdasarkan hasil analisi jawaban tes dan hasil wawancara kesalahan 

konsep disebabkan oleh faktor-faktor berikut. 

1) Kemampuan penalaran siswa yang rendah 

2) Lemahnya kemampuan siswa dalam mengidentifikasi bangun ruang dan 

datar, sehingga sulitnya menentukan prosedur penyeleaian yang tepat 

3) Kreatifitas siswa yang rendah dalam memeunculkan ide untuk 

menyelesaikan masalah 

4) Kurangnya minat siswa dalam berlatih soal serta membaca buku teks 

pelajaran. 

5) Kurangnya materi dan ilustrasi yang menarik dalam buku teks siswa. 

6) Kurangnya perhatian guru terhadap latihan soal yang diberikan kepada 

siswa.  

b. Kesalahan prosedur 

Persentase kesalahan prosedur sebesar 17,27% maka termasuk tingkat 

kesalahan rendah. Total kesalahan prosedur yang dilakukan adalah 53. 

Kesalahan transformasi yang dilakukan siswa hampir di semua soal pada 

pilihan ganda nomer 2, 7, 8, 10, dan uraian 3,5,8. Berikut disajikan tabel 4.4 

deskripsi pada kesalahan prosedur. 
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Tabel 4.4 Deskripsi Kesalahan Prosedur Menyelesaikan Soal 

Geometri TIMSS 

Kesalahan N 

Kesalahan menuliskan tanda atau simbol 

matematika 

Kesalahan dalam mengerjakan runtutan 

penyelesaian soal 

Kesalahan aritmatika : 

- Kesalahan opersai hitung pada bilangan 

bulat 

- Kesalahan opersi hitung saat 

memindahkan ruas 

23 

 

27 

 

2 

Jumlah kesalahan 52 

 

Contoh kesalahan prosedur dilakukan siswa pada soal pilihan ganda 

nomer 7 dapat dilihat pada gambar 4.5 dan 4.6 hasil analisis pekerjaan siswa 

adalah salah dalam menuliskan simbol kuadrat dan penggunaan tanda sama 

dengan “=” karena pengerjaan secara horisontal. Faktor penyebab kesalahan 

kemungkinan ketidak telitian siswa dalam mengerjakan soal, serta siswa 

kurang memperhatikan prosedur penyelesaian secara benar. 

Demikian dari hasil wawancara siswa kurang memperhatikan cara 

penulisan prosedur dengan benar. Siswa juga kurang percaya diri untuk 

mengerjakan soal sendiri sehingga banyak dijumpai jawaban dan cara yang 

sama tanpa memperhatikan benar atau salah. Faktor penyebab lain adalah 

kurangnya pengusaan materi siswa sehingga siswa kesusahan untuk 

menentukan formula yang tepat untuk menyelesaikan soal dengan benar. 

Berdasarkan hasil analis jawaban dan hasil wawancara faktor 

penyebab kesalahan prosedur adalah : 

1) Siswa tidak memperhatikan proses penyelesaian soal dengan benar 
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2) Kurangnya rasa percaya diri pada siswa sehinga tidak yakin dengan 

pekerjaannya. 

3) Kurangnya penguasaan materi pada siswa karena jarang melatih diri 

mengerjakan soal. 

4) Lingkungan siswa yang kurang kondusif. 

c. Kesalahan Perhitungan 

Persentase kesalahan perhitungan adalah 13,95%, maka termasuk 

tingkat kesalahan sangat rendah. Jumlah kesalahan perhitungan adalah 11, 

yang dilakukan pada soal pilihan ganda nomer 10, soal uraian nomer 4 dan 

5. Berikut disajikan tabel 4.4 deskripsi pada kesalahan perhitungan. 

Tabel 4.4 Deskripsi Kesalahan Perhitungan Menyelesaikan Soal 

Geometri TIMSS 

Kesalahan N 

Siswa salah saat melakukan 

perhitungan sehingga berdampak pada 

kesalahan hasil akhir 

42 

Jumlah kesalahan 42 

Contoh kesalahan perhitungan dilakukan siswa pada soal nomer 4 

uraian dapat dilihat pada gambar 4.10, dari hasil analisis jawaban siswa salah 

saat pemebagian tahap ahir. Faktor peneyebab kesalahan siswa tidak 

mengecek lagi pekerjaannya setelah selesai. 

Demikian dari hasil wawancara kesalahan disebabkan siswa kurang 

teliti. Keterbatasan waktu membuat siswa gegabah dalam mengerjakan soal, 

sehingga timbul masalah-masalah kecil tetapi berdapak bersar pada hasil 

akhir penyelesaian soal. 

Berdasarkan hasil analis jawaban tes dan hasil wawancara kesalahan 

perhitungan disebabkan: 

1) Kurangnya ketelitian siswa saat mengerjakan soal 

2) Ketrampilan hitung siswa yang rendah 
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3) Tidak terbiasa mengecek hasil pekerjaan setelah selesai 

4) Keterbatasan waktu yang membuat siswa terburu-buu dalam 

mengerjakan. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat 3 macam kesalahan antara lain 

kesalahan konsep, kesalahan prosedur, dan kesalahan perhitungan. Dengan persentasi 

kesalahan konsep 67,77%, kesalahan prosedur 17,27%, dan kesalahan perhitungan 

13,95 %. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesalahan antara lain kurangnya 

pemahaman siswa pada materi yang ada pada soal, kurangnya latihan siswa dalam 

mengerjakan soal-soal matematika, dan kesulitan siswa dalam memvisualkan 

bangun, garis dan sudut. 

Pada kesalahan konsep berdasarkan hasil analisis data wawancara kesalahan 

disebabkan kurangnya latihan soal dan membaca buku teks pelajaran karena 

kurangnya materi dan ilustrasi yang menarik dalam buku teks siswa. Buku teks yang 

kurang memuat beberapa subyek dan sangat minim ilustrasi tersebut sesuai dengan 

hasil penelitian Abdolreza Lessani, dkk (2014) yang menyatakan diantaranya kendala 

guru atau siswa dalam berbahasa inggris, buku teks yang kurang memuat beberapa 

subyek dan sangat minim ilustrasi, gambar, grafik dan tabel yang menarik untuk 

siswa. 

Hal ini juga dipertegas dengan penelitian Abdolreza Lessani, dkk (2014) yang 

lain yang menyatakan tentang salah satu alasan bahwa siswa Singapura memiliki 

kinerja yang mengagumkan di TIMSS mungkin mempertimbangkan masalah ini 

bahwa subyek (Bilangan, Aljabar, Geometri, dan Data & Peluang) yang berada di 

bawah konsentrasi di kelas 8 dan 7 di TIMSS (1999, 2003, 2007, dan 2011) telah 

benar-benar disajikan sebagai isi buku pelajaran matematika di Singapura. Alasan 

lain juga adanya beragam contoh yang sebenarnya lebih dari jumlah latihan 

menyatakan dalam buku teks pada setiap subjek. 
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Berdasarkan hasil analisiss menunjukkan kesalahan konsep adalah kesalahan 

terbanyak yan dilakukan siswa, faktor penyebab kesalahan yang paling berpengaruh 

adalah kurangnya minat berlatih soal dan membaca dan perhatian guru terhadap tugas 

dan latihan soal siswa agar dapat membiasakan diri dengan pemecahan masalah 

matematika. Hal ini sesuai hasil penelitian Abdolreza Lessani, dkk (2014) yang 

menyatakan diantaranya diantaranya keakrapan guru dengan doamain isi TIMSS 

dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap prestasi matematika siswa. 

Pada kesalahan prosedur siswa melakuakn kesalahan dipengaruhi karena 

lingkungan sekitar yang kurang kondusif sehingga mengganggu kinerja siswa. 

Pengaruh lingkungan sekitar tentang kinerja siswa ini sesuai dengan penelitian L.D, 

Winnaar, G. Frempong, dan R. Blignaut (2015) yang menyimpulkan diantaranya 

kinerja siswa lebih tinggi di sekolah yang cukup sumber dayanya yaitu guru yang 

kompeten linkungan sekolah yang konsusif dan kepercayaan diri siswa pada 

pembelajaran matematika. 

Faktor kesalahan prosedur lainnya adalah kurangnya pengusaan materi pada 

siswa hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Sare Sengul, Yasemin Katrenci, dan 

Ahmet Kucuk (2015) yang menyimpulkan diantaranya kesulitan siswa tidak dapat 

menyelesaikan masalah karena geometri membutuhkan tindakan melihat, mereka 

tidak bisa menggambar angka geometris dengan benar dan sulit untuk 

mengkonkretkan subjek. 

Pada kesalahan perhitungan faktor penyebabnya antara lain kurangnya 

ketelitian siswa. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Georgius Rocki Agasi dan M. 

Andy Rudhito (2014) yang menyimpulkan diantaranya ketelitian siswa dalam 

mengerjakan soal masih menjadi maslah dasr dalam pengerjaan matematika. 

Dari kesalahan-kesalahan yang diperoleh banyak siswa yang kesulitan 

menyelesaikan soal karena soal TIMSS membutuhkan kemampuan aplikasi dan 

penalaran pada soal. Sebagian siswa mersa kesulitan pada soal yang sebenarnya 

mudah, namun siswa kurang berpengalaman dalam menghadapi soal yang telah 

disajikan. Hal ini karena siswa cenderung memikirkan formula atau rumus tertentu 
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tanpa memikirkan cara lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Hal 

ini sesuai dari hasil penelitian Georgius Rocki Agasi dan M. Andy Rudhito (2014) 

yang menyimpulkan diantaranya siswa mengalami kesulitan dalam soal yang 

membutuhkan pengamatan, kecermatan dan penalaran yang lebih, karena 

kebanyakan siswa hanya fokus pada rumus tertentu tanpa mencoba mencari cara 

alternatif lain. 

Kesalahan yang banyak dilakukan siswa adalah kesalahan konsep. Kesalahan 

konsep memiliki persentase kesalahn tertinggi dalam pemnyelesalaian masalah 

geometri. Hal ini juga diungkapkan dalam hasil penelitian  oleh Awal Isgiyanto 

(2011) yang menyimpulkan diantaranya Jenis kesalahan tertinggi pada bilangan, 

aljabar, geometri dan pengukuran adalah jenis kesalahan konsep, dan kesalahan 

tertinggi pada statistika dan peluang adalah jenis kesalahan interpretasi bahasa. 

Kesalahan perhitungan merupakan kesalahan yang memiliki persentase yang 

paling kecil tetapi sangat penting. Kesalahan kecil ini perlu perhatian khusus dan 

ketelitian agar dapat menghindarinya. Hal ini juga diungkapkan oleh Endang 

Sulistyaningsih (2014) yang menyimpulkan diantaranya walaupun kesalahan tipe-3 

bukan kesalahan yang kelihatannya “fatal” akan tetapi sebenarnya kesalahan fatal 

juga, sehingga guru harus membiasakan siswa untuk menuliskan notasi matematis 

secara benar. 

Dalam kesalahan perhitungan sering terjadi karena siswa tidak mengecek 

kembali hasil pekerjaannya. Hal ini juga diungkapkan oleh Anita Dwi Utami (2014) 

yang meyimpulkan diantaranya Jenis kesalahan pada kategori encoding meliputi: (1) 

mahasiswa tidak teliti dalam membuat simpulan, (2) tidak mela-kukan pemeriksaan 

terhadap perhitungan sehingga salah dalam menuliskan hasil akhir, dan (3) tidak 

mengecek kembali apa yang ditanyakan, sehingga salah dalam menulis-kan hasil 

akhir. 

Kesalahan konsep yang menjadi kesalahan terbesar terjadi karena siswa 

kurang dapat memahami soal yang diberikan. Hal ini juga disampaikan oleh Meilan 

S, Mai, yang menyimpulkan diantaranya, kesalahan pada aspek konsep terdiri dari 
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kesalahan dalam memahami konsep yang ada pada soal, kesalahan siswa dalam 

menerjemahkan perintah dalam soal yakni kesalahan merubah informasi yang ada 

pada soal. 

Kebanyakan siswa melakukan kesalahan karena tidak mengetahui konsep dari 

soal. Sedangkan banyak dari siswa kuarang matang dalam konsep geometri sehingga 

terjadi kesalahan. Hal ini juga diungkapkan oleh Roskawati dkk (2015) yang 

menyimpulkan diantaranya, penyebab kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal geometri dikarenakan siswa melakukan kesalahan konsep, 

melakukan kesalahan operasi, dan melakukan kesalahan analisis serta tidak mampu 

mengingat kembali konsep atau operasi yang berkaitan dengan materi geometri yang 

telah dipelajari sebelumnya. 

Banyak siswa yang kesulitan dalam memvisualkan atau mendefinisikan 

bangun sehingga banyak terjadi kesalahan konsep karena kurangnaya pemahaman 

siswa dalam soal. Kesulitan memvisualkan bangun inilah yang menjadi penyebab 

terjadinya kesalahan , seperti pendapat Nur’Aini Muhassanah, dkk (2014) yang 

menyimpulkan diantaranya keterampilan geometri siswa dalam memecahkan 

masalah geometri, siswa tingkat pada keterampilan visual, hanya dapat menentukan 

jenis bangun datar segiempat berdasarkan penampilan bentuknya.  

 

C. Keterbatasan Peneliti 

Dalam setiap penelitian pasti mempunyai kelemahan-kelemahan dimana 

kelemahan tersebut ditulis dalam keterbatasan peneliti. Pada penelitian ini instrumen 

mengambil dari soal TIMSS yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karena 

pengalaman peneliti masih sangat terbatas dalam menerjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia sehingga memperngaruhi hasil penelitian yang terbatas juga. 


