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KESALAHAN DALAM MENYELESAIKAN SOAL SPLDV 

BERORIENTASI PISA DENGAN KONTEN CHANGE AND 

RELATIONSHIP PADA KELAS VIII 

 

Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk,1)menguji perbedaan kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita PISA dengan konten Change and Relationship 

berdasarkan gender;2)mendeskripsikan kesalahan Newman. Penelitian 

dilaksanakan di SMPN 1 Sambi dengan mengambil dua kelas sebagai sampel. 

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah Mixed Method Research. Teknik 

pengambilan data terdiri atas tes, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini 

menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik dalam melakukan 

uji keabsahan data. Teknik analisis data kualitatif menggunakan tahapan uji 

normalitas, homogenitas, dan Independent Sample T-test. Teknik analisis data 

kuantitatif menggunakan tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada 

perbedaan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita PISA yang 

signifikan ditinjau dari gender. Rata-rata kesalahan banyak dilakukan oleh siswa 

yang berkemampuan sedang dan rendah. 

 

Kata kunci: kemampuan, kesalahan, pisa, change and reliationship 

 

Abstract 

This study aims to, 1)examine the differences in students' ability to solve PISA 

story problems with Change and Relationship content by gender; 2)describe 

Newman's errors. The study was conducted at SMPN 1 Sambi by taking two 

classes as samples. The type of this research used is Mixed Method Research. The 

data collection technique consists of tests, interview and documentation. This 

study uses source triangulation techniques and technical triangulation in testing 

the validity of the data. Qualitative data analysis techniques using the stages of 

normality, homogeneity, and Independent Sample T-test. Quantitative data 

analysis techniques use the stages of collecting, reducing, presenting data and 

drawing conclusions/ verification. The results showed that there were no 

differences in students' ability to solve PISA story problems that were significant 

in terms of gender. The average error is mostly done by students who are of 

moderate and low ability. 

 

Keywords: ability, errors, pisa, change and reliationship 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan dan membentuk 

kepribadian seseorang demi kelangsungan kehidupan di masa yang akan datang. 

Hakikat Pendidikan adalah suatu upaya dalam mengembangkan minat dan bakat 

yang dianugrahkan Tuhan kepada manusia sejak di dalam kandungan dan 
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diarahkan pada tujuan yang diharapkan agar menjadikan manusia sebagai insan 

yang utuh. Matematika adalah suatu ilmu pengetahuan dasar atau utama dari 

berbagai macam pelajaran yang dipelajari. Menurut Abdurrahman (2002) 

matematika adalah bahasa fungsi praktis simbiolis untuk mengekspresikan 

hubungan kuantitatif dan spasial sementara fungsi teoritis adalah untuk 

memfasilitasi berpikir. Sistem persamaan linear dua variabel adalah sebuah sistem 

dari beberapa persamaan linear dua variabel yang sejenis. Hal- hal yang terdapat 

dalam sistem persamaan linear dua variabel yaitu suku, konstanta, koefisien dan 

variabel. 

Widiharto (2008) mengemukakan bahwa konsep dan keterampilan 

matematika yang tidak sepenuhnya dikuasai oleh siswa telah menyebabkan 

kesulitan dan kesalahan dalam memecahkan masalah matematika. Salah satu 

faktor kemampuan menyelesaikan soal matematika ini adalah gender atau jenis 

kelamin. Gender dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan, hal ini juga sangat 

mempengaruhi tingkat kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal matematika. 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Susanti dkk.(2014) menemukan bahwa 

siswa sulit untuk memecahkan masalah yang melibatkan penggunaan HOTS dan 

di antara yang kesulitan yang dihadapi oleh mereka adalah a)membaca dan 

menafsirkan data, b)menentukan dan mendelegasikan data dan c)membuat 

kesimpulan dan argumen. Kesalahan ini dilakukan mengingat juga mata pelajaran 

matematika pada kurikulum 2013 sangat sulit dan membutuhkan banyak 

pemahaman dan pemikiran yang sangat tinggi atau bertipe High Order Thingking 

Skill (HOTS). HOTS ini juga dilibatkan oleh PISA. Konten matematika yang 

digunakan dalam PISA matematika yang sesuai dengan kurikulum sekolah ( 

Hayat dan Yusuf, 2010) yaitu ruang dan bentuk (space and shape), perubahan dan 

hubungan (change and relationship), bilangan (quantity), probabilitas/ 

ketidakpastian (uncertainty) Dalam penelitian ini menggunakan konten Change 

and Relationship karena berkaitan dengan materi aljabar yaitu sistem persamaan 

linear dua variabel. 

PISA adalah merupakan program dari OECD yang pertama kali 

diselenggarakan pada tahun 2000 untuk bidang membaca, matematika dan sains. 
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Menurut Neubrand (2005) ide utama dari PISA adalah hasil dari sistem 

pendidikan harus diukur dengan kompetensi yang dimiliki oleh siswa dan konsep 

utamanya adalah literasi. PISA terdiri dari beberapa konten, salah satunya konten 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Change and Relationship. Change and 

Relationship berkaitan dengan pokok pelajaran aljabar yang sering dinyatakan 

dengan persamaan atau hubungan yang bersifat umum, simbol aljabar, grafik, 

bentuk geometris dan tabel. 

Penelitian yang dilakukan Putri Rahayu.S tentang analisis kesalahan siswa 

SMP dalam menyelesaikan soal SPLDV menyimpulkan bahwa sebagian besar 

siswa masih melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal sistem persamaan 

linear dua variabel. Penelitian yang dilakukan Abdul Halim Abdullah, Nur 

Liyana, Zainal Abidin, dan Marlina Ali tentang analisis kesalahan siswa dalam 

mengatasi keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS) masalah untuk topik fraksi 

menyimpulkan bahwa kesalahan siswa cenderung membuat hampir semua jenis 

kesalahan yang ditemukan analisis kesalahan Newman yaitu pemahaman, 

transformasi, keterampilan proses, dan encoding. Penelitian yang dilakukan 

Puspita Rahayu dan Abdul obar tentang analisis kesalahan menyelesaikan soal 

cerita Sistem Persamaan Linear Dua Variabel dan scaffolding-nya berdasarkan 

analisis kesalahan Newman pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Malang 

menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk kesalahan siswa SMPN 2 Malang kelas VIII 

J dalam menyelesaikan soal cerita terkait materi SPLDV berdasarkan tahapan 

analisis kesalahan Newman.  

Penelitian yang dilakukan Sri Imelda Edo, Yusuf Hartono, dan Ratu Ilma 

Indra Putri tentang investigasi kesulitan siswa Sekolah Menengah dalam 

permasalahan pemodelan PISA-Model Level 5 dan 6 menyimpulkan bahwa siswa 

sulit untuk; (1) merumuskan situasi matematis seperti untuk mewakili situasi 

secara matematis, mengenali struktur matematis (termasuk keteraturan, hubungan, 

dan pola) dalam masalah, (2) mengevaluasi kewajaran solusi matematika dalam 

konteks masalah dunia nyata yaitu para siswa tidak memiliki masalah dalam 

memecahkan masalah matematika masalah mereka telah dibangun. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menguji perbedaan kemampuan siswa laki-laki dan 
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siswa perempuan dan mendseskripsikan kesalahan Newman dalam menyelesaikan 

soal cerita matematika sistem persamaan linear dua variabel berorientasi PISA 

dengan konten change and relationship ditinjau dari gender. Sehingga dapat 

diajukan hipotesis adakah perbedaan kemampuan siswa laki-laki dan perempuan 

dalam menyelesaikan soal cerita sistem persamaan linear dua variabel yang 

berorientasi PISA dengan konten Change and Reliationship. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini berdasarkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (Mix 

method). Desain penelitian kualitatif dengan desain etnografi, desain penelitian 

kuantitatif dengan desain eksperimen semu ,dan desain eksperimental dalam 

penelitian ini yaitu dengan menguji perbedaan kemampuan siswa berdasarkan 

gender. Tempat penelitian ini adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sambi 

yang terletak di Jl. Bangak Km 7 Sambi, Kec. Sambi, Kab. Boyolali. Status 

sekolah adalah Negeri dengan akreditasi A. Data penelitian kualitatif dengan data 

primer yaitu hasil wawancara serta observasi dan data sekundernya berupa 

analasis hasil tes yang dilakukan oleh siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Sambi. 

Sumber data penelitian kualitatif yaitu hasil dari pekerjaan siswa kelas VIII B dan 

wawancara dengan mengambil 6 orang siswa yaitu siswa yang berkemampuan 

tinggi, sedang, rendah di SMP Negeri 1 Sambi sebagai narasumber. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan 

wawancara dan observasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif 

yaitu dengan mengumpulkan data dari kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita matematika sistem persamaan linear dua variabel yang berorientasi PISA 

dengan konten change and relationship. Pada instrumen pengumpulan data dalam 

penelitian kuantitatif menggunakan alat ukur uji validitas dan uji reliabilitas. 

Terdapat 5 butir soal yaitu no 1, no 2, no 3, no 4, dan no 5 dengan masing-masing 

rhitung 0.615, 0.569, 0.581, 0.497, 1. Dengan rhitung > rtabel (0,291) maka 5 butir soal 

tersebut masuk dalam kategori valid sebagai instrumen soal penelitian. Dengan 

menggunakan rumus Cronbach Alpha diatas diperoleh nilai r = 0,617. Hasil 
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tersebut menunjukkan bahwa instrumen soal reliabel dan tingkat reliabilitas 

instrumen termasuk kedalam kategori tinggi karena r > 0.603.  

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan sumber, peneliti 

membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber 

berdasarkan kemampuan siswa serta mengecek balik suatu informasi yang 

diperoleh melalui kesalahan-kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika sehingga derajat kepercayaan data dapat valid. Penelitian ini 

menggunakan teknik analisis data kuantitatif yaitu dengan uji normalitas 

menggunakan uji Lilliefors, uji homogenitas, Independent Sample T-Test, 

sedangkan teknik analaisis data penelitian kualitatif yaitu dengan reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah siswa mengerjakan soal tes yang diberikan kemudian dilakukan penskoran 

pada hasil pekerjaan siswa. Kemudian data hasil tes siswa tersebut di analisis. 

Tabel 1. Ringkasan deskripsi data hasil tes siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval xi fi Fk xi*fi xi2 xi2*fi 

6 - 21 13,5 3 3 40,5 182,25 546,75 

22 - 37 29,5 4 7 118 870,25 3481 

38 - 53 45,5 11 18 500,5 2070,25 22772,75 

54 - 69 61,5 7 25 430,5 3782,25 26475,75 

70 - 85 77,5 5 30 387,5 6006,25 30031,25 

86 - 100 93 3 33 279 8649 25947 

Nilai Rata-rata 53,21   

Nilai Tengah 51,32  

Nilai Modus 48,7  

Variansi 530,6931818  

Standar Deviasi 23,03677889  
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Tabel 2. Jenis kesalahan siswa 

Subyek 

    Butir Soal 

1  2  3  4  5 

A B C D N A B C D N A B C D N A B C D A B C D N 

S-16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

S-21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - v - - - - - 

S-29 v v v v - - - - - - v v v v - - - - v - - - - - 

S-09 v v v v - - - - - - - - - -  v - - - - - - - - - 

S-31 v v v v - v v - - - - - - - v v v v v v v v v - 

S-22 v v v v - - - - - v - - - - v v v v v v v v v - 

 

Keterangan : A : Kesalahan membaca dan memahami   

B : Kesalahan Trasformasi 

C : Kesalahan Keterampilan Proses 

D : Kesalahan Penulisan/ Kesimpulan 

N : Tidak Menjawab Pertanyaan 

Dengan menggunakan metode uji Lilliefors diketahui bahwa sampel 

berasal dari distribusi yang normal. 

Tabel 3. Hasil uji normalitas 

Sumber  │F(X) - S(X)│ Tabel Lilliefors Keputusan 

Siswa Laki-laki 0,933296 0,2200  Normal 

Siswa Perempuan 0,944414 0,2000  Normal 

 

Dikarenakan kedua populasi berdistribusi normal maka pengujian 

hipotesis dengan menggunakan Independent Sample T-Test.  

Tabel 4. Hasil independent sample t-test 

       Levene's Test for Equality of Variances 

  F Sig t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Difference 

score 
Equal variances 

assumed 
0,854 

0,3

62 
-0,583  31 0,564 -4,4333 7,61021 

 
Equal variances 

not assumed 
  -0,592 30,988 0,558 -4,43333 7,4922 
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Berdasarkan analisis dari tabel di atas maka akan digunakan nilai 

signifikansi atau Sig.(2-tailed) 0,564 > 0,05, maka keputusannya Ho 

diterima.Kemudian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

kemampuan yang signifikan antara siswa laki-laki dan perempuan. Artinya 

kemampuan siswa laki-laki dan siswa perempuan tidak lebih buruk atau lebih 

baik. 

Hasil pekerjaan siswa kemudian dianalisis dari 33 siswa dengan empat 

siswa berkemampuan tinggi, 25 siswa berkemampuan sedang, dan empat siswa 

berkemampuan rendah. Dengan menggunakan teknik purposive sampling diambil 

6 orang sebagai subyek penelitian. 

3.1 Kesalahan membaca dan memahami  

Pada kesalahan dalam membaca dan memahami soal sering dilakukan siswa 

karena siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Dari 

hasil analisis pekerjaan siswa mengenai kesalahan dalam memahami soal yang 

dilakukan siswa berkemampuan sedang pada soal nomor 1 dan 3, siswa yang 

berkemampuan rendah pada soal nomor 1, 2, 4, dan 5 yaitu siswa tidak 

menuliskan apa yang diketahui dan ditanya pada soal. Untuk siswa yang 

berkemampuan tinggi tidak terdapat kesalahan membaca dan memahami.  

Berdasarkan wawancara dengan siswa diketahui bahwa penyebab siswa 

melakukan kesalahan dalam membaca informasi yaitu siswa tidak mampu 

menginterpretasikan kata kunci yang dipertanyakan dan tidak dapat memahami 

kosakata/istilah pada soal. Selain itu, siswa juga melakukan kesalahan dengan 

tidak menuliskan apa yang diketahui secara tepat yang menyebabkan salah tafsir, 

tidak membaca pertanyaan dengan cermat sehingga ada informasi yang kurang, 

tidak memahami Seluruh masalah dengan benar sehingga tidak menuliskan apa 

yang diketahui, dan tidak dapat menjelaskan informasi dalam masalah secara 

tepat. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Tyas, Sekar, dkk (2015) yang 

mengatakan bahwa kesalahan disebabkan karena kurang dapat menuangkan apa 

yang dicari dalam soal karena untuk mengatasi hal tersebut dengan meningkatkan 

penguasaan bahasa siswa agar pemahaman siswa terhadap permintaan soal 
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meningkat. Kurang paham terhadap permintaan soal terkadang membuat siswa 

tidak tahu informasi yang berguna dalam soal. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa diketahui bahwa penyebab 

siswa melakukan kesalahan dalam memahami soal yaitu masih banyaknya siswa 

tidak dapat memahami apa yang diketahui dengan tepat. Dari hasil analisis 

pekerjaan siswa mengenai kesalahan dalam memahami pada soal nomor 3 yaitu 

siswa tidak dapat menuliskan apa yang diketahui dari soal cerita ke dalam model 

matematika. Tetapi siswa sudah mengetahui dan memahami kata kunci yang 

terdapat pada soal tesebut yang disesuaikan dengan materi persamaan linear dua 

variabel. Kurangnya dalam memahami soal membuat siswa menjadi malas untuk 

menyelesaikan soal tersebut dan kurangnya latihan soal dengan tipe soal yang 

sama maupun yang berbeda juga merupakan salah satu penyebabnya. Hal ini 

selaras dengan hasil penelitian Nur dan Efendi (2014) yang mengatakan bahwa 

banyak latihan soal agar siswa lebih paham atau mengerti dan terampil dalam 

menyelesaikan soal sehingga dapat mengurangi kesalahan yang dilakukan oleh 

siswa. Diperkuat dengan hasil penelitian yang diutarakan Siti dan Dzulkifli (2014) 

yang mengatakan bahwa banyak latihan soal agar siswa lebih paham atau 

mengerti dan terampil dalam mengerjakan soal, sehingga dapat mengurangi 

kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. 

3.2 Kesalahan transformasi 

Kesalahan transformasi yang dilakukan siswa yaitu kesalahan dalam menuliskan 

rumus pada soal nomor 1, 2, 3, 4 dan 5. Dari hasil analisis pekerjaan siswa dapat 

dilihat bahwa siswa berkemapuan tinggi tidak terdapat kesalahan transformasi, 

sedangkan untuk siswa berkemampuan sedang pada soal nomor 1 dan 3, dan 

siswa berkemampuan rendah pada soal nomor 1, 2, 4 dan 5 terdapat kesalalahan 

transformasi yaitu siswa sudah dapat membaca informasi dalam soal, mengerti 

makna soal, namun masih menggunakan rumus salah sehingga dalam 

menyelesaikan soal cerita tersebut akan mengalami kesalahan sampai dengan 

kesimpulannya.  

Berdasarkan wawancara dengan siswa, penyebab kesalahan tersebut 

karena siswa tergesa-gesa dalam menyelesaikan soal. Hal ini selaras dengan hasil 



 
 

9 
 

penelitian yang dikatakan Retno Dewi, dkk (2012) bahwa kurangnya penguasaan 

dasar-dasar aljabar dan kurangnya kemampuan memahami ditunjukkan dengan 

melakukan kesalahan. Hal ini juga selaras dengan penelitian Prakitipong dan 

Nakamura (2006:114) yang menyatakan tahapan transformasi (transformation) 

sangat penting dalam menyelesaikan soal SPLDV.  

3.3 Kesalahan Keterapilan Proses 

Kesalahan dalam operasi hitung yang dilakukan siswa yaitu kesulitan dalam 

operasi perkalian dan pembagian pada soal nomor 1, 2, 3, 4 dan 5. Dari hasil 

analisis pekerjaan siswa berkemampuan tinggi tidak terdapat kesalahan terdebut, 

sedangkan siswa berkemampuan sedang pada soal nomor 1 dan 3, dan siswa 

berkemampuan rendah pada soal nomor 1 dan 4 terdapat kesalahan yaitu dapat 

dilihat bahwa siswa sudah dapat membaca informasi dalam soal, mengerti makna 

soal, menggunakan rumus dengan benar dan menyelesaikan dengan langkah-

langkah yang benar. Tetapi siswa melakukan kesalahan saat memasukkan nilai ke 

dalam rumus dan operasi hitung.  

Berdasarkan wawancara dengan siswa, penyebab kesalahan tersebut 

karena siswa tergesa-gesa dalam menyelesaikan soal. Hal ini selaras dengan hasil 

penelitian yang dikatakan Retno Dewi, dkk (2012) bahwa kurangnya penguasaan 

dasar-dasar aljabar dan kurangnya kemampuan memahami ditunjukkan dengan 

melakukan kesalahan. Hal ini juga sejalan dengan Hidayanto,T. Subanji dan 

Hidayanto, E ((2017) prmasalahan ini dikarenakansiswa melakukan miskonsepsi, 

kurangnya background pengetahuan dan penalaran, serta kesalahan pada 

perhitungan, tidak mengecek kembali jawaban ujian sebelum dikumpulkan, serta 

tidak teliti dalam membaca yang diketahui..  

3.4 Kesalahan penulisan dalam penyimpulan 

Kesalahan menarik kesimpulan dilakukan oleh siswa pada soal nomor 1, 2, 3, 4 

dan 5. Hal ini dapat disebabkan karena siswa sudah salah dalam menyelesaikan 

soal atau siswa tidak dapat menuangkan hasil pekerjaanya dalam kata-kata. Dari 

hasil analisis pekerjaan siswa dapat dilihat bahwa siswa yang berkemampuan 

tinggi pada soal nomor 4, siswa yang berkemampuan sedang pada soal nomor 1,4 

dan 5, dan siswa berkemampuan rendah pada butir soal nomor 1, 4 dan 5 yaitu 
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siswa dapat membaca informasi, menuliskan informasi atau memahami soal, 

mengetahui langkah-langkah, dan dapat mengoperasikan bilangan tetapi siswa 

melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal. Kesalahan tersebut disebabkan 

karena siswa kurang teliti. Siswa tidak berhati-hati dalam melakukan perhitungan 

dan siswa tidak memeriksa kembali sebelum jawaban dikumpulkan.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi (2015: 380) yang meyatakan 

bahwa pada kemapuan siswa tinggi, sedang, dan rendah kesalahan terbesar adalah 

kesalahan transformasi dan kesalahan kesimpulan. Hasil ini sejalan dengan Dalam 

hasil wawancara dengan siswa yang mengatakan bahwa siswa melakukan 

kesalahan disebabkan tidak mengetahui rumus, kurang teliti dalam mengerjakanya 

dan tidak terbiasa memeriksa kembali jawaban. Penyebab lain siswa melakukan 

kesalahan yaitu kurangnya latihan soal dalam menyelesaikan soal. Selaras dengan 

pendapat Tyas, Sekar, dkk (2015) yang mengemukakan bahwa siswa perlu latihan 

soal agar mampu meningkatkan kemampuan dan siswa harus menuliskan 

kesimpulan agar ketika diberikan soal sudah terbiasa.  

3.5 Faktor-faktor penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika berorientasi PISA 

3.5.1 Kesalahan membaca (reading errror) 

Siswa tidak mengetahui dan memahami kata kunci yang terdapat pada soal 

tesebut yang disesuaikan dengan materi persamaan linear dua variabel. 

          

      Gambar 1. Kesalahan membaca 

Pada gambar 1 dibuktikan bahwa siswa mengalami kesalahan 

dalam membaca dan soal cerita tersebut. Sehingga siswa tidak dapat 

menyelesaikan soal tersebut dengan benar. 
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3.5.2 Kesalahan memahami (comprehension error) 

Siswa tidak dapat menentukan apa yang diketahui secara detail, tidak 

mengetahui apa yang ada pada soal sehingga menyebabkan salah tafsir, tidak 

membaca pertanyaan secara cermat sehingga ada informasi yang hilang, tidak 

memahami seluruh masalah dengan benar sehingga tidak menuliskan apa yang 

diketahui dan tidak dapat menjelaskan informasi secara tepat pada materi sistem 

persamaan linear dua variabel. 

           

       Gambar 2. Kesalahan memahami 

Pada gambar 2 dibuktikan bahwa siswa melakukan kesalahan 

dalam menulis soal cerita ke dalam model matematikanya. Sehingga siswa 

tidak dapat menyelesaikan soal tersebut dengan benar. 

3.5.3 Kesalahan Transformasi (transformation error) 

Siswa tidak dapat merencanakan pemecahan masalah, tidak dapat 

mensubtitusikan apa yang diketahui kedalam rumus dengan tepat, tidak 

memiliki lebih banyak latihan soal yang serupa maupun tidak, dan tidak bisa 

menentukan operasi matematika yang digunakan secara tepat pada materi sistem 

persamaan linear dua variabel. 

             

           Gambar 3. Kesalahan transformasi 
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Pada gambar 3 dibuktikan bahwa siswa melakukan kesalahan 

dalam mensubtitusikan apa yang diketahui ke dalam rumus dan tidak bisa 

menentukan operasi matematika yang akan digunakan secara tepat. 

Sehingga siswa tidak dapat menyelesaikan soal tersebut dengan benar. 

3.5.4 Kesalahan Ketrampilan (process skills error) 

Siswa tidak sadar melakukan kesalahan dalam operasi matematika yaitu pada 

operasi perkalian dan pembagian, siswa tidak berhati-hati dalam melakukan 

perhitungan. 

         

     Gambar 4. Kesalahan keterampilan 

Pada gambar 4 dibuktikan bahwa siswa melakukan kesalahan dalam 

operasi matematika yaitu pada operasi perkalian dan pembagian, siswa tidak 

berhati-hati dalam melakukan perhitungan. 

3.5.5 Kesalahan penulisan jawaban/penarikan kesimpulan (encoding error) 

Siswa tidak dapat memberikan kesimpulan yang tepat karena ada kesalahan 

dalam melakukan perhitungan, tidak teliti dalam menuliskan jawaban, tidak 

mengecek kembali sebelum jawaban dikumpulkan. 

       

    Gambar 5. Kesalahan penulisan 
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Pada gambar 5 siswa tidak dapat memberikan kesimpulan yang 

tepat karena ada kesalahan dalam melakukan perhitungan, tidak teliti 

dalam menuliskan jawaban, tidak mengecek kembali sebelum jawaban 

dikumpulkan. 

 

4. PENUTUP 

Dalam penelitian ini tidak terdapat perbedaan kemampuan yang signifikan antara 

siswa laki-laki dan siswa perempuan dalam menyelesaikan soal matematika 

berorientasi PISA konten Change and Reliationship dengan nilai Sig.(2-tailed) 

0,564 > 0,05. Tidak terdapat perbedaan kemampuan yang signifikan antara siswa 

laki-laki dan siswa perempuan dalam menyelesaikan soal matematika berorientasi 

PISA konten Change and Reliationship dengan nilai Sig.(2-tailed) 0,564 > 0,05. 

Artinya kemapuan siswa laki-laki dan siswa perempuan tidak lebih baik atau lebih 

buruk. Kesalahan membaca dan memahami soal cerita matematika berorientasi 

PISA ini setiap siswa memiliki kemampuan membaca dan memahami yang 

berbeda-beda. Untuk siswa yang berkemampuan tinggi tidak terdapat kesalahan, 

siswa yang berkemampuan sedang sebagian siswa masih mengalami kesalahan, 

dan siswa yang berkemampuan rendah melakukan kesalahan tersebut.  

Kesalahan transformasi dalam menyelesaikan soal cerita matematika 

berorientasi PISA ini siswa yang berkemampuan tinggi sudah melakukan 

transformasi yang benar, siswa yang berkemampuan sedang sebagian siswa masih 

terdapat kesalahan, dan siswa yang berkemampuan rendah melakukan kesalahan 

tersebut. Kesalahan ketrampilan proses dalam menyelesaikan langkah-langkah 

soal cerita matematika berorientasi PISA dengan benar ini siswa berkemampuan 

tinggi tidak terdapat kesalahan, siswa yang berkemampuan sedang sebagian siswa 

terdapat kesalahan, dan siswa kemampuan rendah melakukan kesalahan tersebut. 

Kesalahan penulisan/ kesimpulan dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika berorientasi PISA ini siswa yang berkemampuan tinggi dan sedang 

sebagian siswa masih terdapat kesalahan ini dan siswa yang berkemampuan 

rendah melakukan kesalahan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesalalahan siswa yaitu siswa tidak mengetahui dan memahami kata kunci yang 
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terdapat pada soal tesebut yang disesuaikan dengan materi persamaan linear dua 

variabel, siswa tidak dapat menentukan apa yang diketahui secara detail, tidak 

mengetahui apa yang ada pada soal, siswa tidak dapat merencanakan pemecahan 

masalah, tidak dapat mensubtitusikan apa yang diketahui kedalam rumus dengan 

tepat, siswa tidak sadar melakukan kesalahan dalam operasi matematika yaitu 

pada operasi perkalian dan pembagian, siswa tidak berhati-hati dalam melakukan 

perhitungan, siswa tidak dapat memberikan kesimpulan yang tepat karena ada 

kesalahan dalam melakukan perhitungan, tidak teliti dalam menuliskan jawaban, 

tidak mengecek kembali sebelum jawaban dikumpulkan. 
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