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ANALISIS KESALAHAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL 

CERITA HIMPUNAN DITINJAU DARI TAKSONOMI SOLO PADA SISWA 

KELAS VII MTsN 2 SURAKARTA TAHUN 2018/2019 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kesalahan yang dilakukan siswa 

dalam menyelesaikan soal – soal tentang materi himpunan yang ditinjau dari dari 

taksonomi SOLO (Structure Of The Observed Learning Outcome) dan faktor – 

faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan pada siswa tersebut sehingga 

kesalahan kesalahan yang serupa dapat di meminimalisir sehingga prestasi belajar 

matematika dapat ditingkatkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.  

Informan dari penelitian  ini adalah siswa kelas VII A1 MTsN 2 Surakarta. Teknik 

pengumpulan data menggunakan metode tes, wawancara, dan dokumentasi. 

Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber 

pada penelitian ini adalah hasil tes, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian 

diperoleh: (1) level prastruktural persentasenya sebesar 15,93%, level unistruktural 

sebesar 26,10 %, level multistruktural sebesar 17,63%, level relasional sebesar 

22,37%, dan level extended abstract sebesar 17,97%. Hasil tersebut menunjukan 

kesalahan siswa pada level relasional yang paling banyak dari pada level yang lain. 

(2) terdapat 3 faktor yang menyebabkan siswa melakukan kesalahan yaitu 

siswakurang membaca dan memahami soal, siswa kurang teliti dalam mengerjakan, 

dan siswa tergesa – gesa dalam mengerjakan soal.(3) solusi yang dilakukan untuk 

mengurangi/ meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh siswa yaitu dengan 

memperbanyak latihan soal, dan mengecek lagi jawaban sebelum meninggalkan 

pekerjaan. 

 

Kata kunci : himpunan, kesalahan, taksonomi SOLO 

 

Abstract 

This study aims to describe the mistakes made by students in solving questions about 

set material that are viewed from the SOLO taxonomy ((Structure Of The Observed 

Learning Outcome) and the factors that cause errors in these students so that similar 

errors can be minimized so that mathematics learning achievements can be 

improved. This type of research is qualitative research. The informants from this 

study were VII grade A1 students of MTsN 2 Surakarta. The technique of collecting 

data uses test, interview, and documentation methods. The validity of the data is 

done by source and technique triangulation. The source triangulation in this study is 

the results of tests, interviews and documentation. The results of the study were 

obtained: (1) the structural structural level of 15.93%, the unstructural level of 

26.10%, the multistructural level of 17.63%, the relational level of 22.37%, and the 

extended abstract level of 17.97%. These results show the mistakes of students at the 

relational level that are the most from the other levels. (2) there are 3 factors that 

cause students to make mistakes, namely lack of reading and understanding the 

problem, students are less careful in doing the work, and students are hasty in 

working on the problem. (3) solutions to reduce / minimize errors made by students 

namely by multiply practice questions, and check answers again before leaving work 

 

Keywords: set, eror, SOLO taxonomy 
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1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan pendidikan. 

Dengan adanya pendidikan, manusia dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan 

dan pengalaman. Pendidikan menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian dirinya, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara. 

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan tinggi 

rendahnya sumber daya manusia dalam suatu negara. Hamdani (2011: 21) 

menyatakan pendidikan adalah sebuah sistem yang terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik dapat 

mengembangkan potensi dirinya secara aktif sehingga memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, 

serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. 

Matematika adalah mata pelajaran yang diajarkan disetiap jenjang pendidikan 

sekolah dasar hingga perguruan tinggi diberbagai negara di dunia. Untuk 

mempelajari matematika tidak cukup hanya menghafal rumus – rumusnya saja tetapi 

juga harus bisa memahami setiap konsep yang ada. Matematika merupakan mata 

pelajaran yang melatih seseorang berpikir kreatif, kritis, sistematis, analitis dan logis. 

Tujuan pembelajaran matematika di sekolah adalah mempersiapkan siswa 

supaya dapat menggunakan matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan 

sehari-hari dan dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Menurut An, Kulm 

dan Wu dalam (Mulyana, 2010: 3), terdapat dua pandangan pembelajaran 

matematika yaitu learning as knowing dan learning as understanding. Pandangan 

learning as knowing, ini sejalan dengan paradigma pengajaran, sedangkan pandangan 

learning as understanding sejalan dengan paradigma pembelajaran. Pola 

pembelajaran pandangan learning as knowing mengakibatkan siswa mengetahui dan 

hafal konsep-konsep dan terampil menggunakan suatu prosedur tetapi satu sama lain 

terpisah-pisah (disconneccted and memorized knowledge) disebut juga pemahaman 

tingkat permukaan (surface level).  

https://achemadfaroeqs.wordpress.com/2012/11/08/pembelajaran-pola-yang-digunakan-untuk-transisi-dari-aritmatika-ke-aljabar/
https://achemadfaroeqs.wordpress.com/2012/11/08/pembelajaran-pola-yang-digunakan-untuk-transisi-dari-aritmatika-ke-aljabar/
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   Dalam kegiatan pembelajaran matematika biasanya siswa mengalami 

kesulitan ketika guru memberikan soal cerita. Soal cerita biasanya diwujudkan dalam 

kalimat yang di dalamnya tersembunyi permasalahan yang penyelesaiannya 

menggunakan keterampilan berhitung. Dengan demikian, dilihat dari bentuknya, soal 

cerita biasanya berbentuk tes uraian. 

 Masalah yang perlu diperhatikan adalah masih banyaknya siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika, khususnya pada soal cerita. Masih sering melakukan 

kesalahan diantaranya; pertama, kesalahan siswa dalam memahami konsep 

matematika tersebut. Kedua, kesalahan siswa dalam membuat model matematika. 

Ketiga, kesalahan dalam memilih model penyelesaian dan keempat, kesalahan siswa 

dalam menyelesaikan perhitungan. Menurut Rahmad Basuki yang dikutip oleh 

Sahriah dkk (2012) kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal-soal adalah kesalahan 

konsep, kesalahan operasi dan kesalahan ceroboh, dengan kesalahan dominan adalah 

kesalahan konsep. 

 Taksonomi Solo merupakan salah satu taksonomi tujuan pembelajaran, 

yang membedakan dengan taksonomi lainnya adalah cara pandang terhadap tujuan 

pendidikan. Biggs & Collis (1982) mendesain taksonomi SOLO (Structure of 

Observed Learning Outcomes) sebagai suatu alat evaluasi tentang kualitas respons 

siswa terhadap suatu tugas. Jadi, Taksonomi Solo adalah klasifikasi respon siswa 

mengenai struktur hasil belajar siswa. Menurut Biggs dan Collis bahwa level respon 

seorang siswa akan berbeda antara suatu konsep dengan konsep lainnya, dan 

perbedaan tersebut tidak akan melebihi tingkat perkembangan kognitif optimal murid 

seusianya. Biggs dan Collis pun menyatakan bahwa respon siswa terhadap tugas-

tugas yang sejenis adalah bervariasi. Suatu saat seorang siswa menunjukkan tingkat 

lebih rendah, tetapi disaat lain menunjukkkan tingkat yang lebih tinggi. Hal ini 

merupakan sifat alami dalam perkembangan intelektual siswa. Berdasarkan 

Taksonomi SOLO (structure of Observed Learning Outcomes) terdapat lima tingkat 

(level) berfikir. Tingkatan tersebut yaitu prastruktural (level 1), unistruktural (level 

2), multistruktural (level 3), relasional (level 4), extended abstract (level 5). 

 Menurut Putri & Manoy yang dikutip oleh I R Agustina, Mulyono, M 

Askin (2016) taksonomi SOLO digunakan untuk mengukur kemampuan peserta 

didik dalam merespon suatu masalah yang diklasifikasikan menjadi lima level yang 
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berbeda yang bersifat hirearkis yaitu prasrtuktural, unistruktural, multistruktural, 

relasional dan extended abstract. 

 Berdasarkan uraian diatas peneliti akan menganalisis kesalahan 

menyelesaikan soal cerita Himpunan ditinjau dari Taksonomi SOLO siswa kelas VII 

di MTs Negeri 2 SURAKARTA. Hal ini bertujuan agar kesalahan – kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa dan faktor – faktor yang menyebabkan kesalahan tersebut dapat 

diketahui, sehingga dapat melakukan penanganan terhadap kesalahan – kesalahan 

tersebut. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini merupakan metode penelitia diskriptif kualitatif. Metode 

penelitian deskriptif kualitatif dipilih untuk mengetahui lebih terperinci masalah yang 

akan diteliti. Subjek yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah siswa MTsn 2 

Surakarta dikelas VII A1 yang berjumlah 28 siswa teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan metode tes, wawancara, dan dokumentasi.tes digunakan 

untuk mngetahui hasil belajar siswa dan untuk mengetahui kesalahan apa saja yang 

dilakukan oleh siswa dalam mengerjakan soal materi himpunan. Wawancara 

digunakan untuk memperoleh informasi kesulitan dan kesalahan apa saja yang 

dilakukan oleh siswa, dokumentasi digunakan untuk mengetahui identitas siswa. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini diawali dengan memberikan soal tes setelah melakukan tes kemudian 

melakukan wawancara setelah itu dapat diketahui bahwa masih banyak melakukan 

kesalahan menyelesaikan soal cerita pada materi himpunan. Soal yang diujikan 

terdiri dari 5 soal berbentuk uraian. Dari hasil analisis dipilih 10 siswa yang jenis 

kesalahanya termasuk dalam Taksonomi SOLO, yaitu Level Prastruktural, Level 

Unistruktural, Level Relasional, Level Extended Abstract. Deskripsi jumlah setiap 

jenis kesalahan dalam setiap soal disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 1 Jumlah Kesalahan Siswa Pada Setiap Level Taksonomi SOLO 

Level 

Taksonomi SOLO 

Nomor Soal Total 

1 2 3 4 5 

Prastruktural n 8 10 10 8 11 47 

Unistruktural n 15 19 14 15 14 77 

Multistruktural n 7  13 13 10 9 52 

Relasional n 13 15 15 11 12 66 

Extended Abstract n 8 10 12 12 11 53 

N(Total Keseluruhan) 295 

Keterangan: 

n  : Banyaknya siswa yang termasuk dalam masing – masing level 

N : Jumlah/ Total keseluruhan kesalahan 

Berdasarkan tabel 1 maka peneliti melakukan pengolahan data yang digunakan 

untuk menghitung persentase pada setiap level Taksonomi SOLO. Cara menghitung 

presentase setiap level pada Taksonomi SOLO dengan rumus sebagai berikut : 

Presentase = 
 

 
      

Setelah dilakukan perhitungan, maka diperoleh data persentase tiap level pada 

Taksonomi SOLO. Pada level prastruktural persentasenya sebesar 15,93%, pada 

level Unistruktural sebesar 26,10%, pada level multistruktural sebesar 17,63%, pada 

level relasional sebesar 22,37%, dan pada level extended abstract sebesar 17,97%. 

Kesalahan serta faktor penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

himpunan ditinjau dari taksonomi SOLO 

3.1 Level Prastruktural  

Pada penelitian level prastruktural persentasenya adalah 15,93%. Total siswa yang 

termasuk dalam level prestruktural ini sebanyak 47 siswa, yaitu 8 siswa pada soal 

nomor satu dan empat, 10 siswa pada soal nomor dua dan nomor tiga, 11 siswa pada 

soal nomor lima. Level prestruktural menunjukan bahwa siswa belum dapat 

memahami masalah dalam soal, sehingga dalam menjawab soal siswa melakukan 

kesalahan atau bahkan siswa tidak memberikan jawaban atas soal. Berikut contoh 

kesalahan yang dilakukan oleh subjek S-27 dapat dilihat pada gambar 
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Gambar 1 Penggalan pekerjaan S-27 

Dari jawaban siswa tersebut menunjukan bahwa siswa tidak mampu 

memahami soal dan tidak menggunakan data dari soal yang diberikan. 

Kesalahan pada level ini siswa tidak mampu memahami soal dan memisalkan 

informasi data dari soal. Kesalahan tersebut terjadi karena siswa belum 

paham dalam materi himpunan 

Berikut adalah petikan wawancara dengan subjek S-27, pekerjaan siswa 

dapat dilihat pada gambar 1. 

P  : “Dek, coba kamu baca petunjuk dan soal no satu ini” 

S-27  : ( membaca petunjuk mengerjakan dan membaca soal no satu) 

P  : “apa yang anda ketahui setelah membaca petunjuk soal dek” 

S-27 :“kita disuruh menuliskan apa yang diketahui, apa yang 

ditanyakan, pentyelesaian, dan kesimpulan pak” 

P  : “la terus apa yang kurang dari jawaban kamu” 

S-27 :“ini pak tidak dikasih apa yang diketahui apa yang 

ditanyakan penjelasan dan kesimpulan 

P  : “lha kalau di MTs kan kamu diajari D1, D2, D3, dan  

kesimpulankan 

S-27     : “ iya pak” 

P  : “ sudah pahamkan kenapa jawaban kamu kurang tepat” 

S-27  : “Sudah pak” 

Berdasarkan wawancara diatas, siswa dengan subjek penelitian S-27 

tidak memahami/ tidak membaca petunjuk soal tersebut terbukti subjek S-27 

tidak menggunakan apa yang disuruh soal tersebut. S-27 juga belum paham 

materi tentang himpunan. 
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3.2 Level Unistruktural 

Pada penelitian ini besar persentase siswa yang termasuk dalam level unistruktural 

adalah 26,10%. Total siswa yang termasuk dalam level ini sebanyak 77 siswa, yang 

terdiri dari 15 siswa pada soal nomor satu, 19 siswa pada soal nomor dua, 14 siswa 

pada soal nomor tiga, 15 siswa pada soal nomor empat, 14 siswa pada soal nomor 

lima. Level unistruktural menunjukan bahwa siswa sudah mampu memahami soal 

dengan menggunakan beberapa informasi namun belum mampu merencanakan dan 

menyelesaikan soal dengan baik. Berikut contoh kesalahan siswa dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

 

Gambar 2 Penggalan Pekerjaan S-03 

Pada gambar 2 menunjukan bahwa subjek S-03 salah dalam merencanakan dan 

menyelesaikan soal karena tidak membuat model matematikanya. Berikut adalah 

petikan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan subjek S-03, pekerjaan 

siswa dapat dilihat pada gambar 4.3 

P          : “coba kamu lihat jawaban kamu nomor satu dek.”( sambil melihat 

jawabannya) 

S-03        : (melihat jawabanya) 

P             :“ Lihat jawabanmu itu di dapat dari mana 13, 8, 11, 14 jelaskan?” 

S-03       : “itu dari saya kurangkan pak kan siswa yang gemar basket ada 21  yang 

gemar sepak bola ada 19 siswa, siswa yang gemar keduanya ada 8, dan 

yang tidak suka kedua – keduanya ada 14 siswa, jadi 21 siswa yng gemar 

basket saya kurangi 8 siswa yng gemar keduanya didapat 13 dan yang 19 

siswa suka seppak bola juga saya kurang 8 jadi 11 siswa habis itu saya 

jumlahkan pak” 

P            : “Ya, jawaban kamu sudah benar, tapi baca petunjuk soal jadi ditulis apa 

yang diketahui, apa yang ditanyakan, penjelasan dann kesimpulan. 
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Sehingga jawaban terlihat bagai mana cara mengerjakannya, tidak 

langsung mendapatkan jawabannya jadi prosesnya juga ditulis 

S-03        : “Ooo, begitu ya pak?” 

P     : “iya dek bagaimana sudah paham?” 

S-03        : “sudah pak” 

Dari petikan diatas, bahwa subjek S-03 hanya menggunakan sepenggal 

informasi dari soal tidak menjelaskan proses/ cara untuk mengerjakan. Subjek S-03 

kurang memahami soal dan kurang paham pada materi himpunan, sehingga subjek S-

03 salah karena tidak  membuat sebuah model matematikanya. Pada soal nomor 1 ini 

ada 15 siswa yang termasuk dalam level unistruktural. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Ronald Manibuy, Mardiyana dan Dewi 

Retno (2014), yang menyimpulkan bahwa jenis kesalahan siswa yang Kemampuan 

Matematika Sedang (KMS) meliputi: 

3.2.1 Kesalahan konsep, yaitu: 

Salah memahami makna soal dan pertanyaan soal; Salah menerjemahkan soal dan 

konsep variabel yang digunakan dalam model matematikanya. 

3.2.2 Kesalahan operasi yaitu, kesalahan dalam melakukan perhitungan operasi 

aljabar dan operasi hitung bilangan bulat 

3.3 Level Multistruktural 

Pada penelitian ini besar persentase siswa yang termasuk dalam level unistruktural 

adalah 26,10%. Total siswa yang termasuk dalam level ini sebanyak 77 siswa, yang 

terdiri dari 15 siswa pada soal nomor satu, 19 siswa pada soal nomor dua, 14 siswa 

pada soal nomor tiga, 15 siswa pada soal nomor empat, 14 siswa pada soal nomor 

lima. Berikut contoh kesalahan siswa dalam level multistruktural dapat dilihat dari 

gambar berikut 

 

Gambar 3 Penggalan Pekerjaan S-21 
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Pada gambar 3 menunjukan bahwa subjek S-21 termasuk dalam level 

multistruktural. Karena subjek S-21 belum tepat dan kurang teliti dalam perhitungan 

kesalahan yang dilakukan pada saat menghitung di jumlah akhir 

Berikut petikan wawancara dengan subjek S-21 untuk mengetahui factor apa 

saja yang menyebab kan kesalahan siswa dalam mengerjakan soal nomor 4, 

pekerjaan siswa dapat dilihat pada gambar 4.6 

P          : “ dek coba kamu cek jawaban kamu pada nomor 4” 

S-21     : (mengecek jawabanya kembali) 

P          : “ ada yang janggal tidak dek coba di teliti” 

S-21     : “ sudah benar itu pak” 

P          : “ yakin itu benar, coba di hitung kembali” 

S-21     : “ Oo iya pak itu jawaban salah menghitung pak, hehe” 

P       : “tapi proses kamu dalam mengerjakan sudah benar tapi Cuma kamu kurang 

teliti dalam menghitung” 

S-21     : “ iya pak saya kurang teliti tadi terburu – buru pak  

P        : “iya jangan diulangi lagi sebelum keluar cek dulu jawabanmu dulu ya supaya 

benar – benar yakin jika jawabannya benar” 

S-21    : “iya pak, makasih pak” 

Berdasarkan petikan wawancara diatas dengan subjek S-21, diketahui bahwa 

subjek S-21 kurang teliti dalam menghitung, sehingga dalam menghitung  yang 

harusnya benar tetapi salah dalam jawabanya. Pada soal no 4 ini ada 10 siswa dalam 

level multistruktural. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh rosyida 

Ekawati, Iwan Junaedi, dan Sunyoto Eko Nugroho (2013) yang menyimpulkan 

bahwa hambatan siswa dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah jika dilihat 

dari taksonomi SOLO diantaranya siswa salah dalam melakukan perhitungan, dan 

siswa mencoba mengaplikasikan rumus atau proses tapi rumus dan proses tersebut 

tidak tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

3.4 Level Relasional 

Besar persentase siswa yang termasuk dalam level relasional pada penelitian ini 

adalah 22,37%. Total siswa yang termasuk dalam level relasional sebanyak 66 siswa, 

13 siswa pada soal nomor satu, 15 siswa pada soal nomor dua dan nomor tiga, 11 
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siswa pada soal nomor empat, 12 siswa pada soal nomor lima. Pada level ini siswa 

mampu memahami soal dengan benar, dapat merencanakan dan menyelesaikan soal 

dengan baik. Namun dalam pemberian kesimpulan siswa masih belum tepat. Berikut 

contoh kesalahan siswa dalam level relasional dapat dilihat dari gambar berikut 

 

Gambar 4 Penggalan Pekerjaan S-15 

Pada gambar 4 menunjukan kesalahan siswa subjek S-15 termasuk dalam level 

relasional, karena subjek S-15 tidak memberikan kesimpulan pada pekerjaanya, 

sehingga subjek S-15 belum menjawab pertanyaan yang terdapat pada soal dengan 

tepat. 

3.5 Level Extended Abstract 

Besar persentase siswa yang termasuk dalam level extended abstract pada penelitian 

ini adalah 17,97%. Total siswa yang termasuk dalam level extended abstract 

sebanyak 53, yang terdiri dari 8 siswa pada soal nomor satu, 10 siswa pada soal 

nomor dua, 12 siswa pada soal nomor tiga dan empat, 11 siswa terdapat pada soal 

nomor lima. Pada level extended abstract menunjukan bahwa siswa mampu 

memahami soal dengan baik dan benar, serta mampu menghubungkan satu langkah 

ke langkah yang lain sehinga siswa mampu memperoleh generalisasi yang baru. 

Berikut contoh kesalahan siswa dalam level extended abstract dapat dilihat dari 

gambar berikut 
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Gambar 5 Penggalan Pekerjaan S-26 

Pada gambar 5 menunjukan kesalahan siswa subjek S-26 termasuk 

dalam level extended abstract, karena subjek S-26 mampu menyelesaikan 

soal no lima dengan baik dan benar. Mampu mengerjakan dengan benar dari 

model mtematika, perhitungan, jawaban dan kesimpulanya 

Berikut petikan wawancara dengan subjek S-26 dalam mengerjakan 

soal nomor 5, hasil pekerjaan siswa dapat dilihat pada gambar 4.10. 

P  : “pada soal nomor 5 ini apa yang ditanyakan dek.” 

S-26 : “banyak siswa yang suka IPA?” 

P  : “bagaimana langkah – langkah mengerjakanya dek?” 

S-26 : “kita harus mengetahui terlebih dahulu siswa yang hanya suka 

Matematika saja.” 

P  : “caranya bagaimana?” 

S-26   :“caranya kita kurangkan banyaknya siswa yang suka matematika 

dengan banyaknya siswa yang suka Matematika dan IPA 23 – 12 = 11 

siswa  

P            : “setelah itu bagaimana?”  

S-26   :“setelah itu cari yang hanya suka IPA dengan cara banyak semua 

siswa dikurangi siswa yang hanya suka Matematika dan banyaknya 

siswa yang suka Matematika dan IPA 40-(11+12) = 17 siswa 

kemudian kita tambahkan siswa yang hanya suka IPA dengan 

banyaknya siswa yang suka Matematika dan IPA 17 + 12 = 29 siswa.” 
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P           : “setelah mendapatkan hasil tersebut apa yang kamu lakukan?” 

S-26    : “saya dapat menyimpulkan banyaknya siswa yang suka IPA, jadi 

banyaknya siswa yang suka IPA adalah 29 siswa.” 

Berdasarkan petikan wawancara diatas, bahwa subjek S-26 mampu 

menyelesaikan soal dengan baik dan benar, subjek S-26 juga memahami apa 

maksud soal serta mampu menjelaskan dari jawabanya  dan subjek S-26 juga 

mampu menjawab pertanyaan baru yang tidak terdapat pada soal dengan 

tepat. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Rosyida Ekawati, 

Iwan Junaedi, dan Sunyoto Eko Nugroho (2013) yaitu untuk mencapai level 

tertinggi yaitu level extended abstract, siswa perlu memahami masalah, 

menggunakan data/ informasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah 

dan tepat dalam melakukan perhitungan. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal cerita himpunan ditinjau dari 

taksonomi SOLO yaitu : 

Persentase kesalahan siswa pada level prastruktural sebesar 15,93%, pada level 

unistruktural sebesar 26,10%, pada level multistruktural sebesar 17,63%, pada level 

relasional sebesar 22,37%, dan pada level extended abstract sebesar 17,97%. 

Terdapat 4 faktor penyebab siswa melakukan kesalahan yaitu siswa kurang 

memahami dan membaca soal, siswa kurang teliti dan tergesa – gesa dalam 

mengerjakan soal. Solusi yang digunakan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan 

dalam mengerjakan soal cerita himpunan siswa perlu memperbanyak latihan dan 

mengerjakan soal. 
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