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ANALISIS KESALAHAN SISWA KELAS VIII DALAM MENYELESAIKAN 

SOAL CERITA PADA MATERI TEOREMA PYTHAGORAS DI SMP 

MUHAMMADIYAH 5 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2016/2017 

Abstrak 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan kesalahan serta mengetahui 

faktor penyebab siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita pada materi 

Teorema Pythagoras. Jenis penelitian ini adalah kulitatif deskriptif. Subjek penelitian ini 

yaitu 30 orang siswa dari kelas VIII A di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode tes, observasi, dan 

wawancara. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi metode, dengan cara 

membandingkan data hasil tes dengan wawancara. Teknik analisis data dilakukan dengan 

tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data dan penarikan 

kesimpulan. Kerangka analisis dikembangkan berdasarkan kategori kesalahan Newman. 

Hasil penelitian diperoleh 4 jenis kesalahan yaitu kesalahan pemahaman, kesalahan 

trasformasi, kesalahan ketrampilan proses, dan kesalahan kesimpulan jawaban. Faktor 

penyebab terjadinya kesalahan tersebut secara umum yaitu karena kemampuan siswa tidak 

dapat menafsirkan soal, serta tingkat pemahaman dan kreativitas siswa yang rendah dalam 

mengidentifikasi permasalahan nyata ke dalam model matematika.  

 

Kata Kunci:Kesalahan, Menyelesaikan Soal Cerita, Teorema Pythagoras 

 

Abstracts 

This research was conducted with the aim of describing the error and to know the 

factors causing the students to make mistakes in solving the story on the material 

Pythagorean Theorem. This type of research is qualitative descriptive. Subjects of this 

study were 30 students of class VIII A in SMP Muhammadiyah Surakarta 5. Data 

collection techniques in this study using the test method, observation, and interviews. Data 

validation was done by triangulation method, by comparing the test results with the 

interview. Data analysis techniques carried out in three stages: data reduction, data 

presentation, and data verification and conclusion. The analytical framework developed 

by the category mistake Newman. The results were obtained four types of errors are errors 

of understanding, transformation error, error process skills, and mistakes conclusion 

answers. The causes of these errors in general is due to the ability of students can not 

interpret the matter, as well as the level of understanding and creativity of students low in 

identifying the real problems into mathematical models. 

 

Keywords: Error,Resolving Problem Story, The Pythagorean Theorem 
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1. PENDAHULUAN 

Matematika salah satu bidang studi yang diajarkan disetiap jenjang 

pendidikan yang mempunyai peranan sangat penting dalam mencerdaskan peserta 

didik dengan cara mengembangkan kemampuan berfikir kritis, analitis, dan logis. 

Matematika disadari sangat penting peranannya seperti yang dikemukakan oleh 

Cornelius (dalam Abdurrahman, 2012: 204) menyatakan: Alasan perlunya belajar 

matematika karena matematika merupakan (1) sarana berpikir yang jelas dan logis, 

(2) sarana untuk memecahkan masalah sehari-hari, (3) sarana mengenal pola 

hubungan dan generalisasi pengalaman, (4) sarana untuk mengembangkan 

kreativitas, dan (5) sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan 

budaya. 

 Sehingga dengan besarnya peran matematika tersebut siswa dituntut harus 

mampu menguasai pelajaran matematika. Ada beberapa elemen penting dalam 

pembelajaran matematika. Elemen ini terangkum dalam kurikulum bidang studi 

matematika sebagaimana yang dikemukakan oleh Lerner (dalam Abdurrahman, 

2012:204) bahwa “kurikulum bidang studi matematika hendaknya mencakup 3 

elemen, (1) konsep, (2) keterampilan, dan (3) pemecahan masalah”. Konsep 

menunjukkan pada pemahaman dasar siswa. Siswa mengembangkan suatu konsep 

ketika mereka mampu mengklasifikiasikan atau mengelompokkan benda-benda 

atau ketika mereka dapat menganalisis suatu nama dengan kelompok benda 

tertentu. Dengan pemahaman siswa terhadap konsep dan dengan keterampilan 

yang mereka miliki, siswa akan mampu menyelesaikan suatu masalah yang 

diberikan kepada mereka. 

 Soal cerita melatih siswa untuk berfikir secara analisis. Mengembangkan 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika merupakan salah 

satu tujuan pembelajaran matematika yang penting disekolah, karena soal cerita 

dapat meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah. Menurut Prasetyo 

(2013: 20) soal cerita matematika adalah jenis soal yang memerlukan pemahaman 

dan penalaran logis dan membutuhkan pemahaman antar konsep untuk 
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menyelesaikan. Kegiatan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika 

bukan hanya sekedar berupa hasil jawaban soal yang didapat, akan tetapi siswa 

harus mengetahui prosedur dalam menyelesaikan soal cerita secara sistematis 

tahapan – tahapan dalam proses penyelesaiannya. 

 Menurut Effandi Zakaria (2010) Kesalahan dalam memecahkan masalah 

matematika sering terjadi baik secara tertulis ataupun lisan. Kesalahan 

penyelesaian soal cerita adalah kekeliruan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

yang disajikan. Kesalahan dalam penyelesaian soal cerita pada umumnya terdapat 

berkaitan dengan ketidak mampuan dalam mengimajinasikan soal tersebut dalam 

kenyataan atau bisa juga dalam hal pemahaman. Karena peneliti terfokus dalam 

matematika maka dalam hal ini adalah penyelesaian soal cerita pada matematika. 

 Dalam pembelajaran, seorang guru sebaiknya melakukan analisis terhadap 

kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Menurut Ida Karnasih (2015) sepanjang 

proses penyelesaian masalah berlangsung, seringkali siswa membuat 

kecerobohan, serta ada beberapa siswa yang memberikan jawaban yang 

salah.Menurut Hardi (2015) prosedur Newman bisa digunakan untuk menentukan 

jenis kesalahan siswa dalam melakukan masalah matematika. Menurut 

Prakitipong & Nakamura (2006) prosedur Newman adalah sebuah metode untuk 

menganalisis kesalahan dalam soal uraian. 

 Menurut Newman setiap siswa yang ingin menyelesaikan masalah 

matematika, mereka harus bekerja melalui lima tahapan berurutan akan tetapi 

disini peneliti menggunakan 4 tahapan , yaitu: 

1.1 Kesalahan Memahami Masalah (Comprehension Errors) 

Menurut Jha (2012) dan Singh (2010) kesalahan memahami masalah 

(comprehension errors) adalah suatu kesalahan yang disebabkan karena siswa 

tidak bisa: 1) memahami arti keseluruhan dari suatu soal; 2) menuliskan dan 

menjelaskan apa yang diketahui dari soal tersebut; atau 3) menuliskan dan 

menjelaskan apa yang ditanya dari soal tersebut. Tipe kesalahan memahami 

masalah (comprehension errors) biasa disebut juga dengan kesalahan tipe C. 
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1.2 Kesalahan Transformasi (Transformation Errors) 

Menurut Jha (2012) dan Singh (2010) kesalahan transformasi adalah 

suatu kesalahan yang disebabkan karena siswa tidak bisa: 1) menentukan 

rumus yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut; 2) 

menentukan operasi matematika atau rangkaian operasi untuk menyelesaikan 

permasalahan dalam soal tersebut dengan tepat; atau 3) mengidentifikasi 

operasi, atau serangkaian operasi. Tipe kesalahan transformasi(transfomation 

errors) biasa disebut juga dengan kesalahan tipe T. 

1.3 Kesalahan Keterampilan Proses (Process Skills Errors) 

Menurut Jha (2012) dan Singh (2010) kesalahan keterampilan proses 

(process skills errors) adalah suatu kesalahan yang disebabkan karena siswa 

tidak bisa: 1) mengetahui proses/algoritma untuk menyelesaikan soal 

meskipun sudah bisa menentukan rumus dengan tepat; atau 2) menjalankan 

prosedur dengan benar meskipun sudah mampu menentukan operasi 

matematika yang digunakan dengan tepat. Kesalahan ini merupakan suatu 

kesalahan yang dilakukan siswa dalam proses perhitungan. Siswa mampu 

memilih operasi matematika apa yang harus digunakan, tapi ia tidak mampu 

menghitungnya dengan tepat.Tipe kesalahan keterampilan proses(process 

skills errors) biasa disebut juga dengan kesalahan tipe P. 

1.4 Kesalahan Penulisan Jawaban (Encoding Errors) 

Menurut Jha (2012) dan Singh (2010) kesalahan penulisan jawaban 

(encoding errors) adalah suatu kesalahan yang disebabkan karena siswa tidak 

bisa: 1) menuliskan jawaban yang ia maksudkan dengan tepat sehingga 

menyebabkan berubahnya makna jawaban yang ia tulis; 2) mengungkapkan 

solusi dari soal yang ia kerjakan dalam bentuk tertulis yang dapat diterima; 

atau 3) menuliskan kesimpulan dengan tepat hasil pekerjaannya.Tipe 

kesalahan penulisan jawaban(encoding errors) biasa disebut juga dengan 

kesalahan tipe E. 
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2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Subjek dalam 

penelitian ini kelas VIII A SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini yaitu 1) Tes yang diberikan untuk memperoleh data hasil 

pekerjaan siswa2) wawancara dilakukan untuk mengetahui kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita pada materi Teorema Pythagoras  

Keabsahan data menggunakan teknik metode triangulasi dengan 

membandingkan hasil wawancara dengan tes,. Penelitian ini menggunakan analisis 

data menurut Miles dan Hubberman (dalam Sugiyono, 2010: 337 ) dengan tahapan 

sebagai berikut: 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) kesimpulan/verifikasi. 

Reduksi data berupahasil tes dan wawancara yang dilakukan dengan siswa. 

Kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif. Setelah itu ditarik 

kesimpulan mengenai kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi 

Teorema Pythagoras. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah melakukan penelitian dan menganalisa hasil tes siswa, dapat diketahui 

bahwa siswa masih banyak melakukan kesalahan menyelesaikan soal cerita pada 

materi Teorema Pythagoras. Soal tes yang diujikan terdiri dari 5 soal berbentuk 

uraian. Berikut disajikan tabel data hasil pekerjaan siswa dari soal yang telah 

diujikan. Dari hasil analisis pekerjaan siswa dipilih 10 orang siswa  yang jenis 

kesalahannya mewakili jenis kesalahan Newman, yaitu Comprehension Errors, 

Transformation Errors, Process skills Errors, Econding Errors. Deskripsi jumlah 

setiap jenis kesalahan dalam setiap soal disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 1. Deskripsi Jumlah setiap kesalahan Siswa Tiap Item Soal 

Jenis Kesalahan 
Nomor soal Total 

1 2 3 4 5 

Comprehension 

Errors 

∑ B 24 22 21 7 14 88 

∑ S 6 8 9 23 16 62 
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Transformation 

Errors 

∑ B 21 17 16 1 13 68 

∑ S 9 13 14 29 17 82 

Process Skills 

Errors 

∑ B 21 10 13 0 14 58 

∑ S 9 20 17 30 16 92 

Encoding Errors ∑ B 18 7 9 0 13 47 

∑ S 12 23 21 30 17 103 

 

 Keterangan : 

 ∑ B = Jumlah ketidaksalahan yang dilakukan siswa  

 ∑ S = Jumlah kesalahan yang dilakukan oleh siswa 

Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh besar presentase untuk setiap jenis 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi teorema Pythagoras 

yaitu : 

1. Kesalahan pemahaman (Comprehension Errors)sebesar 41,33 %,maka 

termasuk tingkat kesalahan cukup. 

2. Kesalahan Transformasi (Transformation Errors) sebesar 56,67 %,maka 

termasuk tingkat kesalahan cukup. 

3. Kesalahan Keterampilan Proses (Process Skills Errors) sebesar 61,33 

%,maka termasuk tingkat kesalahan Tinggi. 

4. Kesalahan Penulisan Jawaban (Encoding Errors) sebesar 68,67 %,maka 

termasuk tingkat kesalahan Tinggi. 

Selanjutnya akan di deskripsikan jenis kesalahan serta faktor penyebab 

kesalahan  yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi 

Teorema Pythagoras berdasarkan  hasil analisis tes dan wawancara. 
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3.1 Kesalahan Pemahaman  

Berdasarkan hasil analisis diperoleh menunjukkan bahwa tingkat 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika materi Teorema 

Pythagoras dilihat dari kesalahan memahami masalah sebesar 41,33% yaitu 

masuk tingkat kesalahan cukup. Berdasarkan analisis hasil tes dan wawancara, 

beberapa siswa melakukan kesalahan dalam menafsirkan maksud soal, 

kesalahan dalam menentukan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. 

Contoh kesalahan pemahaman yang dilakukan oleh siswa dapat dilihat pada 

gambar berikut : 

 

Gambar 1 . kesalahan pemahaman pada Siswa S-08 

Dari jawaban siswa tersebut menunjukkan bahwa siswa tidak 

memahami pertanyaan dalam soal yang diberikan. Di mana siswa tidak 

memahami apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal tersebut. Berikut 

petikan hasil wawancara peneliti dengan siswa S-08. 

Peneliti  :  Apa yang kamu ketahui dari soal nomor 1 tersebut ? 

S-08 :  Saya bingung dengan soal tersebut pak? 

Peneliti  :  Apa ibu guru tidak pernah memberikan contoh dalam 

mengerjakan soal tersebut ? 

S-08 : Sudah pak, hanya saja saya lupa, susah juga untuk memahami 

soalnya pak. 

Peneliti  : Coba dipahami terlebih dahulu soal tersebut, apa yang ditanya dan 

apa yang diketahui, sehingga anda dapat mengerjakan soal 

tersebut. 

S-08 :  Ya pak, nanti saya coba kembali   

Berdasarkan hasil wawancara dengan S-08 dapat diketahui bahwa 

siswa melakukan kesalahan dalam memahami apa yang diketahui dan 
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ditanyakan dalam soal. Siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dalam soal 

sehingga siswa kurang telilti dalam menyelesaikan soal. Berdasarkan hasil tes 

dan wawancara siswa, dapat dapat disimpulkan bahwa kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa disebabkan karena : 

a) Siswa tidak membaca dan memahami soal dengan teliti. 

b) Siswa tidak menuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui dan 

ditanyakan dalam soal  

Kesalahan pemahaman yang banyak dilakukan siswa ini sesuai dengan 

hasil penelitian Arif Priyanto (2015) yang menyimpulkan bahwa kesalahan 

siswa dalam memahami soal terletak pada kesalahan apa yang diketahui dan 

ditanyakan sesuai dengan permintaan soal  

3.2 Kesalahan Transformasi Masalah 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh menunjukkan bahwa tingkat 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika materi Teorema 

Pythagoras dilihat dari kesalahan transformasi masalah sebesar 54,67% yaitu 

masuk tingkat kesalahan cukup. Berdasarkan analisis hasil tes dan wawancara, 

beberapa siswa melakukan kesalahan dalam menerjemahkan masalah nyata ke 

dalam bentuk kalimat matematika, kesalahan mentransformasikan 

permasalahan ke dalam rumus yang sesuai, serta kesalahan dalam memilih 

prosedur matematis yang tepat untuk permasalahan yang dikemukakan soal. 

Contoh kesalahan transformasi yang dilakukan oleh siswa dapat dilihat pada 

gambar berikut : 

 

Gambar 2. kesalahan Transformasi pada siswa S-24 
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Pada gambar 2 dapat jawaban siswa tersebut menunjukkan bahwa siswa 

melakukan kesalahan dalam transformasi yaitu mentransformasikan apa yang 

diketahui kedalam bentuk model matematika, sehingga proses selanjutnya 

untuk mendapatkan jawaban menjadi salah. Berdasarkan hasil analisis 

kesalahan yang dilakukan oleh siswa yaitu S-24 yang melakukan kesalahan 

dalam menuliskan rumus, peneliti melakukan wawancara sebagai berikut: 

Peneliti  :  Mengapa kamu salah dalam menuliskan rumus? 

S-24 :  Sebernerya saya mengetahui apa yang dimaksud soal tersebut 

pak, tetapi saya salah dalam menuliskan operasi hitung pada 

rumus pak. 

Peneliti  :  berati kamu sudah tau kesalahannya kan pada rumus yang kamu 

tulis? 

S-24 : Sudah pak, seharusnya operasi hitungnya penjumlahan. 

Peneliti  : Dan kamu harus lebih teliti lagi dalam menuliskan satuan sesuai 

apa yang di ketahui pada soal ! 

S-24 :  Ya pak , seharusnya satuannya meter ,  

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa siswa 

melakukan kesalahan dalam menuliskan rumus tepatnya pada operasi 

hitungnya. Siswa memahami apa yang dimaksud pada soal, tetapi tidak dalam 

menuliskan rumus atau model matematika yang digunakan  untuk menjawab 

soal. Dari kesalahan tersebut siswa juga melakukan kesalahan pada tahap 

berikutnya, sehingga tidak dapat menemukan penyelesaian dengan benar. Dari 

hasil wawancara dapat diketahui bahwa siswa melakukan kesalahan karena 

siswa tidak dapat mengubah pemahaman soal kedalam model matematika. 

Bedasarkan analisis hasil tes dan wawancara siswa dapat disimpulkan 

bahwa kesalahan transformasi yang dilakukan siswa disebabkan karena: 

a) Kemampuan siswa yang rendah dalam mentransformasikan 

kata – kata kedalam rumus yang sesuai. 

b) Siswa kurang memahami bagaimana membuat model 

matematika dari masalah yang diketahui dalam soal. 

c) Kurangnya pengetahuan siswa tentang rumus Pythagoras. 
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Kesalahan transformasi yang banyak yang banyak dilakukan oleh siswa ini 

senada  dengan hasil penelitian Farida (2015) yang menyimpulkan bahwa 

siswa salah dalam mengubah informasi yang diberikan kedalam ungkapan 

matematika karena siswa tidak memperhatikan apa yang dimaksud pada soal, 

serta kesalahan tidak dapat menentukan rumus yang harus digunakan untuk 

menyelesaikan masalah.  

3.3 Hasil Analisis Kesalahan Keterampilan Proses 

Persentase kesalahan yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika materi Teorema 

Pythagoras dilihat dari kesalahan keterampilan proses sebesar 61,33% yaitu 

masuk kategori tinggi. Berdasarkan analisis hasil tes dan wawancara siswa, 

kesalahan keterampilan proses yang dilakukan oleh beberapa siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita pada materi teorema  

Pythagoras meliputi kesalahan melakukan perhitungan yaitu dalam 

mensubstitusikan apa yang diketahui ke dalam model matematika yang 

didapat. Contoh kesalahan keterampilan proses adalah sebagai berikut : 

Gambar 3. kesalahan ketrampilan prosespada siswa S-18 

Berdasarkan hasil jawaban siswa tersebut menunjukkan bahwa siswa 

melakukan kesalahan dalam melakukan proses perhitungan ketika 

menyelesaikan yang diberikan oleh peneliti. Di mana siswa dapat menuliskan 

ilustrasi gambar atau pemahaman serta benar dalam menuliskan rumus akan 

tetapi siswa mengalami kesalahan dalam proses perhitungan. Berdasarkan 

hasil analisis kesalahan yang dilakukan oleh siswa yaitu S-18 yang melakukan 
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kesalahan dalam proses menghitung, peneliti melakukan wawancara sebagai 

berikut: 

Peneliti  :  berdasarkan pada jawaban yang kamu tuliskan, proses 

perhitungan yang kamu lakukan sudah benar ? tepatnya pada 

hasil akar dari 202 + 162 sama dengan akar 4 , dari mana kamu 

bisa menjawab itu ? 

S-18 :  20 dikurangi 16 sama dengan 4 pak 

Peneliti  :  jawaban kamu kurang tepat, seharusnya : 

  BC2 = 202 - 162 

BC2 = 400 – 256 

BC2 = 144 

BC =  √144 

S-18 : oiya pak, brati jawaban saya salah ya pak . 

Peneliti  : iya tepatnya kamu mengalami kesalahan dalam proses 

perhitungan . 

S-18 :  Ya pak, nanti saya coba kembali mengerjakan. 

 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa siswa 

melakukan kesalahan dalam proses perhitungan di karenakan tidak mengerti 

mengoprasikan bilangan kuadrat dibawah tanda akar.Berdasarkan analisis 

hasil tes dan wawancara siswa menunjukkan bahwa kesalahan keterampilan 

proses yang dilakukan siswa disebabkan karena :  

a) Kurangnya ketelitian siswa dalam melakukan operasi hitung 

bilangan yang berada dibawah tanda akar  

b) Kemampuan berpikir kreatif siswa yang rendah dalam melakukan 

perhitungan dan menentukan langkah yang harus dilakukan.  

Kesalahan keterampilan proses yang dilakukan siswa ini sesuai dengan 

hasil penelitian Zakaria (2010) yang menyimpulkan bahwa jenis kesalahan 

keterampilan proses terjadi ketika menghadapi kesulitan dalam melakukan 

operasi hitung pada bilangan serta salah dalam mencari nilai dari akar kuadrat 

suatu bilangan. 
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3.4 Hasil Analisis Kesalahan Penulisan Jawaban 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh menunjukkan bahwa tingkat 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika materi Teorema 

Pythagoras dilihat dari kesalahan penulisan jawaban sebesar 68,67% yaitu 

masuk kategori tinggi. Kesalahan jenis ini sebenarnya banyak sekali dilakukan 

oleh siswa, kesalahan yang dilakukan siswa meliputi kesalahan mengubah 

solusi yang diperoleh ke dalam bentuk kalimat sesuai dengan permasalahan 

nyata yang dikemukakan dalam soal, kesalahan mengidentifikasi apa yang 

ditanyakan dalam soal menjadi sebuah kesimpulan yang tepat, serta kesalahan 

tidak menuliskan kesimpulan dari solusi yang diperoleh.ditunjukkan dengan 

hasil pekerjaan siswa sebagai berikut: 

 

Gambar 4. Kesalahan penulisan kesimpulan jawaban siswa S-13 

Berdasarkan hasil pekerjaan siswa tersebut di atas menunjukkan bahwa 

siswa mengalami kesalahan dalam penulisan jawaban sehingga mengubah 

makna jawaban atau jawaban tidak tepat . peneliti melakukan wawancara 

sebagai berikut: 

Peneliti  : Apakah kamu mengetahui apa yang di tanyakan pada soal nomer 

3 ? 

S-13 : iya saya tau pak ,yang di maksud soal tersebut 

Peneliti  : apa kamu bisa cara mencari nilai akar kuadrat dari suatu bilangan 

misalnya akar kuadrat dari 27. 
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S-13 : saya hanya bisa mencari nilai akar kuadrat dari bilangan kuadrat 

pak . 

Peneliti  : sebenarnya kamu sudah hampir benar dalam mengerjakan soal no 

3, hanya saja kamu mengalami kesalahan dalam kesimpulan 

penulisan jawaban akibatnya salah karena berubahnya makna 

jawaban. Seharusnya jawaban yang kamu tuliskan 3 akar 3   

S-13 :  iya pak, saya akan belajar lagi untuk mencari nilai dari suatu 

akar kuadrat suatu bilangan 
Dari petikan hasil wawancara tersebut, siswa melakukan kesalahan karena 

tidak memahami apa yang ditanyakan terlebih dahulu. Siswa hanya menuliskan 

hasil dari salah satu soal yang ditanyakan, serta tidak menuliskan kesimpulan 

dalam bentuk kalimat. Hal tersebut disebabkan karena siswa lupa dan tidak 

terbiasa menulis kesimpulan.  

Bedasarkan analisis hasil tes dan wawancara siswa menunjukkan bahwa 

kesalahan pengkodean yang dilakukan siswa disebabkan karena :  

a) Siswa kurang teliti dalam mengubah hasil yang diperoleh dalam 

bentuk kata-kata.  

b)  Kemampuan siswa dalam memahami perintah masih kurang, 

sehingga menyebabkan kesalahan dalam menentukan apa yang 

seharusnya disimpulkan.  

c) Siswa tidak terbiasa menuliskan kesimpulan.  

4. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diketahui 

apa saja kesalahan - kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada 

materi Teorema Pythagoras berdasarkan analisis kesalahan Newman. 

Kesalahan siswa ditinjau dari tahapan analisis kesalahan Newman adalah 

sebagai berikut: 

4.1 Kesalahan dalam memahami masalah yang dilakukan oleh siswa sebesar 

41,33% masuk kategrori cukup. Pada tahap pemahaman kesalahan yang 

dilakukan siswa adalah dalam mengubah konteks masalah soal cerita 

menjadi bahasa sendiri yang berpengaruh pada proses penyelesaian soal. 
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4.2 Kesalahan pada tahap transformasi masalah yang dilakukan oleh siswa 

sebesar 54,67% masuk kategrori cukup. Pada tahap tahap transformasi 

masalah, siswa melakukan kesalahan dalam mentransformasi informasi 

yang diberikan. Beberapa siswa tidak mengetahui metode yang akan 

digunakan sehingga banyak siswa yang salah dalam menentukan 

rumusnya. 

4.3 Kesalahan pada tahap keterampilan proses yang dilakukan oleh siswa 

sebesar 61,33% masuk kategrori tinggi. Pada tahap keterampilan proses, 

kesalahan yang terjadi pada siswa adalah kesalahan dalam dalam proses 

pengerjaannya dan siswa tidak melanjutkan prosedur penyelesaian. 

4.4 Kesalahan pada tahap penulisan jawaban akhir yang dilakukan oleh siswa 

sebesar 68,67% masuk kategrori tinggi. Pada tahap terakhir yaitu tahap 

menuliskan jawaban akhir siswa masih banyak yang tidak sesuai dengan 

konteks soal dan tidak menuliskan jawaban akhir. Beberapa faktor 

penyebab siswa mengalami kesalahan, meliputi: tidak bisa menyusun 

makna kata yang dipikirkan kedalam bentuk kalimat matematika 
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