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KESALAHAN DALAM MEMECAHKAN SOAL OPEN ENDED MATERI PERSAMAAN 

LINIER DUA VARIABEL BERDASARKAN TAHAPAN POLYA 

Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan dan penyebab kesalahan yang dibuat 

siswa dalam menjawab soal open ended materi persamaan linier dua variabel. Penelitian ini 

adalah kualitatif deskriptif yang melibatkan semua siswa kelas VIII A di SMP Muhammadiyah 5 

Surakarta tahun akademik 2018/2019. Analisis dilakukan berdasarkan Analisis Kesalahan Polya 

yang terdiri dari empat tahap; memahami masalah, menyusun rencana, melaksanakan rencana, 

dan melihat ke belakang. Subjek penelitian di kelas VIII A SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, tes, 

wawancara, dan dokumentasi. Validitas data dilakukan dengan metode triangulasi, yaitu dengan 

membandingkan hasil tes, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kesalahan subjek dengan kategori rendah lebih banyak 

mengalami kesalahan. Faktor-faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesalahan dalam 

menyelesaikan soal open ended terhadap materi persamaan linier dua variabel berdasarkan 

tahapan Polya adalah Siswa tidak terbiasa menyelesaikan soal dalam bentuk open ended dan 

lembar kerja dengan tahapan Polya, rendahnya kemampuan berpikir siswa karena tidak 

memahami materi yang berkaitan dengan soal, kurangnya percaya diri dalam mengerjakan soal, 

Siswa tidak memiliki ide sehingga tidak mampu menjalankan rencana, Siswa tidak bisa 

mengubah soal open ended ke dalam model matematika, rendahnya minat siswa untuk 

merencanakan penyelesaian, Siswa kurang teliti dalam menyelesaikan soal yang diberikan sesuai 

dengan rencana yang telah di susun, Siswa mengubah variabel dan tidak sesuai dengan 

penyusunan rencana, Siswa kurang hati-hati dalam menentukan akhir dari proses perhitungan, 

Siswa memilih mengosongkan jawaban karena tidak tahu penyelesaiannya, Siswa tidak terbiasa 

menulis kesimpulan, rendahnya managemen waktu siswa untuk mengerjakan soal, Siswa tidak 

melakukan pengecekan kembali terhadap jawabannya.    

Kata Kunci: kesalahan, soal open ended, tahapan polya, PLDV. 

Abstract 

This study aims to describe the errors and the causes of errors students made in solving open 

ended problems in the topic of linear equation with two variables. This is a qualitative 

descriptive study involving all students of grade VIII A at SMP Muhammadiyah 5 Surakarta 

academic year 2018/2019. The analysis was conducted based on Polya Error Analysis which 

consists of four stages, namely understanding the problem, devising a plan, carrying out the plan, 

and looking back. Data collection method used in this study were observation, tests, interviews, 

and documentation. The data validity is done by triangulation method, that is by comparing 

results of tests, interviews, and documentation. The data analysis methods used in this research 

are data reduction, data presentation, and conclusion. The results of the study showed that the 

errors of the low category subjects had more errors. Factors that cause students to errors in 

completing open-ended questions on similarity linear of two variables material based on the 

Polya stage are that students are not accustomed to solving open-ended questions and worksheets 

with Polya stages, low thinking ability of students because they do not understand the material 
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related to the problem, lack of confident in working on the problem, students do not have ideas 

so they are not able to carry out the plan, students cannot change the open ended questions into 

mathematical models, students' low interest in planning solutions, students are not careful in 

solving questions given in accordance with the plan , Students change variables and not 

according to preparation, Students are not careful in determining the end of the calculation 

process, Students choose to empty the answer because they do not know the solution, Students 

are not accustomed to writing conclusions, low management time of students to work on 

problems, Students do not check the answer again. 

Keywords: error, open ended problem, polya stage, similarity linear of two variables. 

 

1. PENDAHULUAN 

Seiring dengan upaya peningkatan mutu pendidikan maka evaluasi terhadap segala aspek yang 

berhubungan dengan kualitas pendidikan terus dilakukan. Menurut Sari (2015) hal ini bertujuan 

untuk memperoleh informasi tentang seberapa baik mutu pendidikan yang sedang berjalan 

apabila dilihat dengan skala nasional maupun internasional. Hasil PISA menyatakan bahwa 

Indonesia masih tergolong rendah dalam penguasaan materi (OECD, 2017). Ada delapan 

masalah PISA yang terdiri dari masalah dengan kategori konten kuantitas, masalah dengan 

ketidakpastian dan kategori data, masalah dengan perubahan dan kategori konten hubungan, 

masalah dengan kategori konten ruang dan bentuk yang valid , praktis, dan memiliki efek 

potensial. Masalah tersebut berdasarkan hasil tes kepada sekelompok siswa (Murtiyasa, Rejeki, 

& Setyaningsih, 2018). Selain itu, masalah tersebut memiliki efek potensial pada keterampilan 

berpikir kritis siswa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia 

masih rendah pada pelajaran matematika dan sains. Untuk itu, Pemerintah setiap tahun rutin 

mengevaluasi keberhasilan pendidikan melalui ujian nasional. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengetahui sejauh mana masalah tersebut 

adalah dengan menganalisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika. Metode 

analisis kesalahan sebaiknya digunakan, karena dengan analisis kesalahan ini dapat membantu 

guru dalam mengidentifikasi tahapan pengerjaan siswa, menetapkan jenis kesalahan, mengetahui 

seberapa fatalkah kesalahan siswa, memilih strategi yang tepat untuk mengatasinya (Brown & 

Skow, 2016).  Roselizawati & Shahril (2014) menyatakan ada kepercayaan yang dipegang oleh 

siswa yang menghambat belajar dari kesalahan, seperti mereka tidak dapat belajar dari kesalahan 

dan bahwa matematika terdiri dari aturan dan prosedur yang terputus. Kesalahan dalam 
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memecahkan masalah terbukti dengan adanya pembelajaran pemilihan kata yang salah, analisis 

kesalahan telah terbukti menjadi alat yang efektif di bidang matematika lainnya (Kingsdorf & 

Krawec, 2014).  

Matematika merupakan pelajaran yang sampai saat ini masih dianggap sulit oleh siswa 

(Restati, 2017). Hal ini terbukti bahwa sebanyak 45% mempersepsikan matematika cukup sulit, 

dan sebanyak 80% mengatakan matematika merupakan pelajaran yang penting, serta 85% siswa 

mengatakan bahwa belajar matematika melalui game adalah menyenangkan. Menurut Pratiwi 

(2013) keberhasilan proses belajar mengajar dapat diukur dari sejauh mana siswa dapat 

menyelesaikan dan menjawab permasalahan-permasalahan di dalamnya. Keberhasilan belajar 

juga dapat ditinjau dari tingkat pemahaman dan penguasaan materi siswa dalam belajar. Namun, 

kenyataannya dapat dilihat bahwa pemahaman dan penguasaan dalam matematika siswa belum 

maksimal. Berkaitan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan hasil belajar TIMSS dan 

PISA, solusi oleh guru dinilai tepat untuk langkah membuat soal berupa pemecahan masalah 

Open Ended. 

Inprasitha (2006) menyimpulkan tentang open-ended approach and teacher education yaitu 

terjadinya reformasi program untuk pengembangan professional belajar mengajar. Komisi 

Nasional Pendidikan Sains dan Matematika menggabungkan konsep lesson study ke dalam 

kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan matematika. Salah satu desain soal 

matematika yang bertujuan membuka peluang siswa untuk mengeksplorasi pemahaman mereka 

terhadap matematika melalui proses pemecahan masalah dan berbagai kemampuan matematika 

lain seperti pemodelan, berpikir kritis dan kreatif, komunikasi matematis, serta penalaran adalah 

soal open ended (Kohar, 2013). Manfaat soal open ended dapat membuat siswa berpartisipasi 

secara lebih aktif dalam pembelajaran dan mengaplikasikan lewat ide mereka secara lebih 

intensif, dan siswa mempunyai kesempatan lebih untuk menggunakan knowledge dan soft skill 

secara komprehensif dan berkesempatan untuk lebih mengembangkan penalarannya. 

Berdasarkan manfaat di atas, penulis menggunakan soal open ended yang nantinya soal ini akan 

menjadi bahan instrumen tes dalam memecahkan masalah. 

Pemecahan masalah meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model 

matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan yang diperoleh Astuti (2018). Banyak 

langkah ketika seorang siswa mencoba memecahkan masalah kata matematika, dimulai dengan 
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memahami masalah terlebih dahulu dan kemudian mencari tahu proses yang diperlukan untuk 

menyelesaikan masalah. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah perlu belajar bagaimana 

mengidentifikasi kesalahan-kesalahan ini di ruang kelas berdasarkan prosedur tertentu (Raduan, 

2010). Langkah pemecahan masalah yang dikemukakan oleh Polya (1957) memiliki empat 

tahapan penyelesaian, yaitu understand (pemahaman suatu masalah), plan (merencanakan 

penyelesaian), act (menyelesaikan masalah sesuai rencana), dan check (melakukan pengecekan 

kembali terhadap semua langkah yang telah dikerjakan). Oleh karena itu, penulis menggunakan 

langkah Polya ini agar dapat diterapkan kepada siswa untuk memecahkan soal Open Ended. 

Pemecahan soal Open ended berdasarkan tahapan Polya dalam pembelajaran matematika 

yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari cenderung mencakup pada salah satu materi  

Persamaan Linier Dua Variabel. Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus penelitian ini adalah 

analisis kesalahan dalam memecahkan soal Open ended materi Persamaan Linier Dua Variabel 

berdasarkan tahapan Polya pada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun 

Ajaran 2018/2019.  

 

2. METODE 

Jenis  Penelitian yang dilakukan ialah penelitian kualitatif. Subjek penelitian sebanyak 25 siswa 

kelas VIIIA SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan 

observasi, tes, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data yang digunakan ialah teknik 

triangulasi yaitu membandingkan hasil tes, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data 

dilakukan dengan metode interaktif, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

verifikasi (kesimpulan data). Soal Open ended berdasarkan tahapan Polya dengan materi 

persamaan linier dua variabel (PLDV) dibuat dan divalidasi oleh 2 orang yaitu satu dosen 

matematika bapak Ali Murtadlo dan satu guru matematika Ibu Siti Udewi Zumaroh. Soal open 

ended yang telah valid diujikan kepada siswa. Teknik pengelompokan Siswa berdasarkan 

kemampuan kognitifnya berdasarkan kelompok tinggi, sedang, dan rendah. Penentuan kelompok 

ini berdasarkan nilai tes pada materi PLDV. Setelah dilakukan analisis sementara, wawancara 

dilakukan pada 6 subjek yang mewakili kelompok tinggi, sedang, dan rendah. Hasil tes dan 

wawancara dibandingkan dan dianalisis untuk menemukan kesalahan yang dilakukan oleh siswa 

dan faktor penyebab terjadinya kesalahan pada tahapan Polya. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Soal open ended terdiri dari 2 soal dengan materi Persamaan Linier Dua Variabel (PLDV), 

namun disini akan memfokuskan pada kesalahan subjek soal nomor 1. Setelah melakukan 

penelitian dan menganalisis data hasil tes siswa, didapatkan bahwa siswa masih banyak 

melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal open ended terhadap PLDV. Wawancara 

dilakukan setelah memilih 6 subjek dengan kriteria tinggi, sedang, dan rendah. Keenam Subjek 

tersebut diantaranya Subjek AN dan EN yang termasuk dalam kategori tinggi, dan Subjek SF 

dan OR yang termasuk dalam kategori sedang serta Subjek TR dan NS yang termasuk dalam 

kategori rendah. 

Tabel 1. Hasil Tes Siswa 

Subjek Hasil Tes Kategori 

AN 95 Tinggi  

EN 90.5 Tinggi 

SF 56 Sedang 

OR 55.5 Sedang 

TR 11.5 Rendah 

NS 17 Rendah 

Soal nomor 1 

Reza membeli sebuah buku tulis dan sebuah jangka dengan harga Rp 12.000,00. 

Buatlah model matematika dari permasalahan tersebut. Berapa kemungkinan harga 

sebuah buku tulis dan sebuah jangka, apabila harga buku tulis lebih besar sama dengan 

Rp 3.000,00 sampai dengan Rp 8.000,00? 

Tabel 2. Kunci Jawaban Soal open ended nomor 1 

No. Kunci Jawaban Skor 

1. Tahapan pertama: Understanding the problem  

 Diketahui:  

Sebuah buku tulis dan sebuah jangka dengan harga Rp 12.000,00 

1 

 

 Ditanya: 

 Berapa kemungkinan harga sebuah buku tulis dan sebuah jangka?. 

2 
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No. Kunci Jawaban Skor 

 Tahapan Kedua: Devising a plan  

 Dijawab: 

Misal: 

Harga buku tulis : x 

Harga Jangka : y 

2 

 Maka PLDVnya: 

x + y = 12.000 

3 

 

 Langkah penyelesaian: 

Memasukkan nilai x dan y ke dalam PLDVnya.  

Syarat: Apabila harga buku tulis lebih besar sama dengan Rp 3000,00 

sampai dengan Rp 8000,00 

2 

 Tahapan ketiga: Carrying out the plan  

  x= 3000 maka 3000+ y = 12000  y = 12000 - 3000  y = 9000  

 x= 4000 maka 4000+ y = 12000  y = 12000 - 4000  y = 8000 

 x= 5000 maka 5000+ y = 12000  y = 12000 - 5000  y = 7000 

 x= 6000 maka 6000+ y = 12000  y = 12000 - 6000  y = 6000 

 x= 7000 maka 7000+ y = 12000  y = 12000 - 7000  y = 5000 

 x= 8000 maka 8000+ y = 12000  y = 12000 - 8000  y = 4000 

8 

 Tahapan keempat: Looking back  

 Kemungkinan harga 1 buah buku tulis dan 1 buah jangka adalah: 2 

 
 

x (buku 

tulis) 
3000 4000 5000 6000 7000 8000 

y 

(jangka) 
9000 8000 7000 6000 5000 4000 

15 

 Jadi, (x,y) = {(3000,9000), (4000,8000), (5000,7000),      (6000,6000), 

(7000,5000), (8000,4000)}. 

5 

 Nilai Maksimal – Score Maximum: 40 
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Berikut disajikan kesalahan-kesalahan hasil pekerjaan siswa saat tes dan wawancara dalam 

tahapan Polya. 

3.1 Kesalahan understanding the Problem 

Pada nomor satu kesalahan understanding the problem dilakukan oleh 21 siswa. Kesalahan dari 

tahap ini adalah terdapat dua jenis kesalahan yaitu kesalahan pemahaman dan kesalahan 

menambah informasi. Gambar 1 dan gambar 2 merupakan kesalahan jawaban subjek pada 

tahapan understanding the problem nomor 1. 

 

Gambar 1. Jawaban subjek SF 

Gambar 1 menunjukkan kesalahan subjek SF berdasarkan tahapan pertama understanding the 

problem. Jawaban subjek SF menunjukkan kesalahan yaitu pada kolom diketahui, menuliskan 

pemodelan matematika dengan memisalkan buku tulis ‘x’ dan jangka ‘y’, kemudian Subjek SF 

menuliskan jawaban “sebuah buku tulis dan sebuah jangka = 12.000,00”, kalimat tersebut adalah 

jawaban yang tepat. 

Berikut adalah hasil wawancara dari subjek SF. 

P : “Dek, apa yang diketahui pada nomor 1?” 

SF : “diketahui buku tulis dan jangkanya 12000,00” 

P : “kenapa pemodelan matematikanya ditulis juga?” 

SF : “Itu kayak kebiasaan kalo ngerjain soal mbak, jadi awalnya harus ditulis gitu, males 

di tip-ex mbak”. 

 

Gambar 2. Jawaban subjek TR 

Gambar 2 menunjukkan jawaban pekerjaan Subjek TR pada tahapan pertama Understanding the 

problem. Kesalahan Subjek TR adalah memodelkan matematika buku tulis ‘x’ dan jangka ‘y’. 
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Subjek TR menuliskan “1 buku dan 1 jangka = Rp 12000,00”, persamaan PLDV dibagian kolom 

“diketahui” yang seharusnya itu adalah jawaban tahapan kedua. 

Berikut adalah hasil wawancara dari subjek TR. 

P : “dari soal yang kamu baca, kamu dapat menyimpulkan bahwa yang diketahuinya 

apa?” 

TR : “buku tulis” 

P : “iya buku tulis, terus apa?” 

TR : “jangka” 

P : “kalo yang diketahui itu kan yang sudah ada disoal, jadi apa yang diketahui 

disoal?” 

TR : “Reza membeli buku tulis dan jangka sebuah 12000” 

P : “jadi bener tidak jawabanmu?” 

TR : “Salah.” 

P : ini benar ya, “1 buku dan 1 jangka = 12000” 

Berdasarkan jawaban subjek dan wawancara di atas diperoleh bahwa kesalahan tahap pertama 

nomor 1. Kesalahan subjek SF menuliskan model pemisalan pada tahap pertama karena adanya 

kesalahan kebiasaan dalam menyelesaikannya. Kesalahan tahapan pertama nomor 1 yang 

dilakukan oleh Subjek TR adalah jawaban pada sub “diketahui”, oleh karena itu kesalahan terjadi 

karena kurang memahami soal, akan tetapi sebagian jawaban terdapat salah satu jawaban yang 

tepat. Sementara itu, dilihat dari wawancara subjek TR terlihat bahwa belum mampu 

menunjukkan jawaban yang tepat sehingga dapat disimpulkan bahwa subjek TR tidak 

memahami perintah soal. Kesalahan tahap pertama dalam menyelesaikan soal PLDV disebabkan 

karena Siswa tidak terbiasa menyelesaikan soal dalam bentuk open ended dan lembar kerja 

dengan tahapan Polya, rendahnya kemampuan berpikir siswa karena tidak memahami materi 

yang berkaitan dengan soal, kurangnya percaya diri dalam mengerjakan soal. Hal ini didukung 

oleh penelitian yang dilakukan Hidayah (2016) bahwa jenis Kesalahan memahami soal, dapat 

dilihat dari hasil pekerjaan siswa ketika menuliskan apa yang diketahui dan ditanya dari soal 

yang diberikan, faktor penyebabnya adalah siswa kurang cermat dan teliti dalam membaca soal. 

Sejalan dengan Penelitian Kristofora & Sujadi (2017) bahwa persentase kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan masalah matematika menggunakan langkah Polya paling banyak melakukan 
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kesalahan adalah langkah memahami masalah sebesar 49,36 % merupakan jenis kesalahan 

terbanyak yang dilakukan siswa kelas VII SMP Taman Siswa Tahun Ajaran 2016/2017 dalam 

menyelesaikan masalah matematika pada materi himpunan dan termasuk dalam kategori Cukup. 

Faktor penyebab kesalahan berdasarkan wawancara Subjek adalah tidak terbiasa menyelesaikan 

soal dengan langkah Polya. 

3.2 Kesalahan devising a plan 

Pada nomor satu kesalahan devising a plan dilakukan oleh 25 siswa. Kesalahan dari tahap ini 

adalah terdapat dua jenis kesalahan yaitu kesalahan dalam menyusun rencana penyelesaian dan 

kesalahan tidak menjawab. Gambar 2 dan gambar 3 adalah kesalahan jawaban subjek pada 

tahapan devising a plan nomor 1. 

 

Gambar 2. Jawaban EN, soal nomor 1 

Gambar 2 menunjukkan jawaban subjek EN berdasarkan tahapab kedua Devising a plan. Pada 

tahap kedua memiliki 3 penilaian yaitu sub misal, sub PLDV, dan sub langkah penyelesaian. 

Selanjutnya, Subjek EN tidak menjawab langkah penyelesaian. Kesalahan pada tahap kedua ini 

adalah kesalahan proses pengerjaan yang tidak sistematis.  

Berikut adalah hasil wawancara dari subjek EN. 

P : “untuk tahapan keempat apa yang kamu lakukan?” 

EN : “tidak dijawab mbak” 

P : “kenapa dek?” 

EN : “langsung ngerjakan yang PLDV nya” 

P : “oh begitu” 

 

Gambar 3. Jawaban NS, soal nomor 1 

Gambar 3 menunjukkan jawaban subjek NS pada tahapan kedua devising a plan. Subjek NS 

melakukan kesalahan pada pemodelan matematika dan langkah penyelesaian. Jawaban sub misal 
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adalah “satu buku dan satu jangka : Rp 12.000,00” adalah jawaban yang tidak tepat, selanjutnya 

sub langkah penyelesaian “x+y= 12000” jawaban juga kurang tepat. Kesalahan dilakukan karena 

minimnya mencari informasi, dan kesalahan dalam menentukan langkah pemecahan masalah. 

Berikut adalah hasil wawancara dari subjek NS. 

P : “dek, untuk tahap kedua kamu memisalkan apa?” 

NS : (diam) 

P : “pemisalan itu harusnya memisalkan sesuatu tentang benda yang ada di soal, berarti? 

NS :” Buku tulis itu x, jangkanya y” 

P :“iya, untuk PLDV-nya sudah benar, selanjutnya Langkah pemisalan kenapa 

jawabannya sama dengan PLDV?” 

NS : (diam) 

P : “kenapa dek?....(diam sebentar) Alasannya apa? Tidak apa-apa dijawab aja” 

NS : “Lihat punya temen” 

Berdasarkan jawaban subjek dan wawancara di atas diperoleh bahwa kesalahan yang dilakukan 

adalah kesalahan dalam menyusun rencana penyelesaian yang dilakukan siswa lebih dominan 

daripada yang tidak menjawab. Jika dilihat pada jawaban siswa, kesalahan terjadi karena siswa 

belum terbiasa merencanakan masalah berdasarkan tahapan Polya, atau kesalahan terjadi karena 

siswa tidak memiliki ide untuk menyelesaikannya. Subjek EN memilih tidak mengerjakan sub 

“langkah penyelesaian”, karena terfokus pada tahap selanjutnya. Sementara itu, kesalahan subjek 

NS tidak bisa menjelaskan jawabannya, oleh karena itu kesalahan terjadi karena kurangnya 

mencari informasi berdasarkan pengalaman seperti latihan soal, kesalahan terjadi karena 

pekerjaan yang tidak sistematis. Penyebab kesalahan tahap kedua dalam menyelesaikan soal 

PLDV yaitu Siswa tidak memiliki ide sehingga tidak mampu menjalankan rencana, Siswa tidak 

bisa mengubah soal open ended ke dalam model matematika, Rendahnya minat siswa untuk 

merencanakan penyelesaian. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Hidayah (2016) 

menyatakan kesalahan menyusun rencana sebesar 21,50 %, faktor yang mempengaruhi adalah 

Siswa tidak terbiasa menuliskan pemisalan variabel yang akan digunakan untuk membuat model 

matematika, Siswa salah dalam membuat model matematika, Siswa tidak terbiasa menuliskan 

metode dan langkah-langkah yang akan digunakan dalam menyelesaikan model matematika 

yang telah dibuatnya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Trismi (2018) menyimpulkan 
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bahwa Penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita persamaan garis lurus 

dipengaruhi oleh Siswa tidak mengerti kata kunci atau simbol yang terdapat pada soal, tidak 

dapat memaknai kalimat yang dibaca secara tepat, kurang terbiasa menyelesaikan soal berbentuk 

cerita, kesulitan dalam memahami istilah matematika, kesulitan dalam mengubah soal ke dalam 

bentuk matematika yang berupa simbol. 

3.3 Kesalahan carrying out the plan 

Pada nomor satu kesalahan carrying out the plan dilakukan oleh 8 siswa. Kesalahan dari tahap 

ini adalah terdapat dua jenis kesalahan yaitu kesalahan dalam menyelesaian masalah dan 

kesalahan dalam proses perhitungan. Gambar 4 dan gambar 5 adalah kesalahan jawaban subjek 

pada tahapan carrying out the plan nomor 1. 

 

Gambar 4. Jawaban TR, soal nomor 2 

Gambar 4 menunjukkan jawaban Subjek TR pada tahapan ketiga carrying out the plan. 

Kesalahan terjadi pada Subjek TR karena yang dituliskan merupakan soal nomor 2 dan tidak ada 

kaitannya dengan jawaban nomor 1. Kesalahan yang terjadi adalah Subjek TR tidak paham 

menjalankan rencana, kurangnya pengalaman dalam mengerjakan jenis soal open ended.  

Berikut adalah hasil wawancara dari subjek TR. 

P : “untuk tahap ketiga, coba jelaskan caranya bagaimana?” 

TR : “Tidak bisa mbak” 

P : “motivasi kamu menjawab ini apa dek?” 

TR : “aku Cuma ngarang aja mbak”. 

P : “ooh ya sudah” 
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Gambar 5. Jawaban NS, soal nomor 1 

Gambar 5 menunjukkan jawaban subjek NS pada tahapan ketiga Carrying out the plan, Subjek 

NS melakukan kesalahan dalam menyelesaikan. Subjek NS menuliskan model matematika, 

PLDV, dan langkah tahap keempat juga ditulis, serta jawaban penyelesaian bentuk PLDV yang 

hanya mencari dua penyelesaian. Kesalahan yang dilakukan Subjek NS adalah tidak memahami 

rencana awal dalam menyelesaikan soal open ended ini, kesalahan dilakukan Subjek NS karena 

kurangnya ketelitian dalam menyelesaikan soal open ended. 

Berikut adalah hasil wawancara dari subjek NS. 

P : “untuk tahap ketiga, coba jelaskan caranya bagaimana?” 

NS : “dibaca ya mbak” 

P : “iya” 

NS : “pertama memisalkan buku tulis itu x dan jangka itu y. lalu dibawahnya x+y = 12000, 

setelah itu nulis ini (sambil menunjuk), terus kita nyari nilai y. nilai x nya dimasukkan ke 

PLDV terus dapat y nya” 

P : “kenapa tidak dikerjakan semuanya dek, kenapa hanya dua nilai?” 

NS : “Iya mbak itu kebanyakan, males nulisnya” 

Berdasarkan jawaban subjek dan wawancara di atas diperoleh bahwa kesalahan yang dilakukan 

tahapan ketiga nomor 1 adalah tidak paham langkah menjalankan rencana dan kesalahan karena 

kurangnya ketelitian dalam menyelesaikan jawaban. Kesalahan yang dilakukan oleh Subjek TR 

dan Subjek NS terdapat perbedaan dan persamaan pada Subjek TR dan Subjek NS. 

Perbedaannya pada Subjek NS masih memiliki ide untuk menyelesaikan menyelesaikan PLDV-

nya walaupun tidak semuanya, berbeda dengan Subjek TR yang salah mengisi jawaban karena 

tidak memahami perintah jawaban dan tidak bisa menjelaskan. Persamaanya Subjek NS dan 
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Subjek TR adalah pekerjaannya yang tidak sistematis, kesalahan tersebut karena tidak 

memahami soal dengan baik, kesalahan terjadi juga karena tidak merencanakan penyelesaian. 

Penyebab kesalahan tahap ketiga dalam menyelesaikan soal PLDV yaitu Siswa kurang teliti 

dalam menyelesaikan soal yang diberikan sesuai dengan rencana yang telah di susun, Siswa 

mengubah variabel dan tidak sesuai dengan penyusunan rencana, Siswa kurang hati-hati dalam 

menentukan akhir dari proses perhitungan, Siswa memilih mengosongkan jawaban karena tidak 

tahu penyelesaiannya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Farida (2015) 

menyimpulkan bahwa salah satu kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita matematika tahap proses perhitungan adalah karena terburu-buru dan kurang teliti dalam 

melakukan perhitungan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akib, Minggi, dan 

Fadhilah (2018) menyimpulkan bahwa Subjek dengan kecenderungan kecerdasan verbal 

linguistik melakukan kesalahan pada jenis kesalahan keterampilan proses dan jenis menuliskan 

jawaban. Pada jenis kesalahan keterampilan proses, Subjek SL melakukan kesalahan dalam 

komputasi pada soal cerita pertama dan kedua. Pada saat wawancara, Subjek SL hanya 

menemukan dan memperbaiki kesalahannya pada soal cerita pertama dan pada soal cerita kedua 

tidak ingin menghitung ulang. Kesalahan lain yang dilakukan Subjek SL adalah pada jenis 

penulisan jawaban. Subjek SL menuliskan kesimpulan jawaban yang sesuai dengan konteks soal 

tetapi tidak menyertakan satuan yang tepat. Saat wawancara dan dikonfirmasi kembali, faktor 

penyebabnya adalah kurang yakin sehingga memberikan jawaban yang salah.  

3.4 Kesalahan looking back 

Pada nomor satu kesalahan looking back dilakukan oleh 21 siswa. Kesalahan dari tahap ini 

adalah terdapat dua jenis kesalahan yaitu kesalahan dalam menyimpulkan masalah dan kesalahan 

tidak menjawab. Gambar 7 dan gambar 8 menunjukkan kesalahan subjek pada tahapan keempat 

looking back nomor 1. 

 

Gambar 7 Jawaban AN, soal nomor 1 
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Gambar 7 menunjukkan kesalahan Subjek AN berdasarkan tahapan Looking back. Subjek AN 

mengosongkan kemungkinan harga. Subjek AN memilih menyusun ulang kolom x dan y (dalam 

ribuan) dan kesimpulan dengan benar akan tetapi mengosongkan ‘kemungkinan harga’. 

Kesalahan subjek AN karena mengerjakan tidak sistematis.  

Berikut adalah hasil wawancara dari subjek AN. 

P : “untuk tahapan keempat apa yang kamu lakukan?” 

AN : “yang tadi nilai x-nya itu dimasukkan dikolom x, dan y juga sama” 

P : “untuk kesimpulannya bagaiman dek?” 

AN : “untuk kesimpulannya, harganya tidak cuman satu” 

P : “untuk kemungkinan harga, kenapa tidak di isi dek?” 

AN : “lupa kak langsung ngerjain yang di tabelnya”. 

 

Gambar 8 Jawaban NS, soal nomor 2 

Gambar 8 menunjukkan jawaban subjek NS pada tahapan Looking back. Subjek NS tidak 

mengisi jawaban dengan begitu jawaban salah. Kesalahan dalam memeriksa kembali dan belum 

bisa mengambil kesimpulan. 

Berikut adalah hasil wawancara dari subjek NS. 

P : “untuk tahap keempat, kenapa kosong dek?” 

NS : “tidak tahu isinya mbak” 

Berdasarkan jawaban subjek dan wawancara di atas diperoleh bahwa kesalahan yang dilakukan 

tahapan keempat nomor 1 adalah subjek AN melakukan kesalahan proses pengerjaan yang tidak 

sistematis atau mengosongkan ‘kemungkinan harga’ pada tahapan keempat looking back. 

Sementara itu, kesalahan subjek NS adalah kesalahan dalam memeriksa kembali dan belum bisa 

mengambil kesimpulan. Penyebab kesalahan tahap keempat dalam menyelesaikan soal PLDV 

yaitu Siswa tidak terbiasa menulis kesimpulan, Rendahnya manajemen waktu siswa untuk 
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mengerjakan soal, Siswa tidak melakukan pengecekan kembali terhadap jawabannya. Hal ini 

didukung oleh penelitian yang dilakukan Sirait, Jamiah, dan Suratman (2017) menyimpulkan 

bahwa siswa berkemampuan tinggi dapat menyelesaikan soal memenuhi indikator yang ada, 

sedangkan siswa berkemampuan sedang dan rendah belum dapat menyelesaikan soal memenuhi 

indikator yang ada, dimana siswa dengan kemampuan tinggi mampu menyelesaikan ketiga soal 

yang diberikan, sedangkan siswa dengan kemampuan sedang dan rendah hanya mampu 

menyelesaikan dua dari tiga soal yang diberikan. Sejalan dengan penelitian Trismi (2018) 

menyimpulkan bahwa dalam analisis kesalahan menyelesaikan soal cerita persamaan garis lurus 

pada siswa kelas VIII SMP faktor Siswa pada tahapan melihat kembali tidak melakukan 

pengecekan kembali terhadap jawabannya, tidak dapat mengungkapkan solusi jawaban dalam 

bentuk tertulis yang dapat diterima. Selain itu penelitian Setyaningsih (2018) menyatakan hasil 

analisis kesalahan siswa kelas VIII SMP dalam menyelesaikan soal cerita pokok bahasan 

teorema Phytagoras berdasarkan kategori kesalahan Polya ditinjau dari motivasi beajar siswa 

bahwa hampir sebagian siswa tidak menuliskan kesimpulan,  faktor penyebab kesalahan yang 

dilakukan siswa adalah siswa cenderung  ingin menyingkat jawaban dan tidak terbiasa dalam 

menuliskan kesimpulan dari suatu jawaban. 

 

4. PENUTUP 

Merujuk pada tujuan awal dari penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana kesalahan siswa 

dalam memecahkan soal open ended terhadap materi Persamaan Linier Dua Variabel (PLDV) 

berdasarkan tahapan Polya, maka berdasarkan hasil data yang diperoleh, dapat disimpulkan 

bahwa kesalahan Subjek dengan kategori rendah lebih banyak mengalami kesalahan. Faktor-

faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesalahan dalam menyelesaikan soal open ended 

terhadap materi PLDV berdasarkan tahapan Polya adalah (1) siswa tidak terbiasa menyelesaikan 

soal dalam bentuk open ended dan lembar kerja dengan tahapan Polya, (2) rendahnya 

kemampuan berpikir siswa karena tidak memahami materi yang berkaitan dengan soal, (3) 

kurangnya percaya diri dalam mengerjakan soal, (4) siswa tidak memiliki ide sehingga tidak 

mampu menjalankan rencana, (5) siswa tidak bisa mengubah soal open ended ke dalam model 

matematika, (6) rendahnya minat siswa untuk merencanakan penyelesaian, (7) siswa kurang teliti 

dalam menyelesaikan soal yang diberikan sesuai dengan rencana yang telah di susun, (8) siswa 
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mengubah variabel dan tidak sesuai dengan penyusunan rencana, (9) siswa kurang hati-hati 

dalam menentukan akhir dari proses perhitungan, (10) siswa memilih mengosongkan jawaban 

karena tidak tahu penyelesaiannya, (11) siswa tidak terbiasa menulis kesimpulan, (12) rendahnya 

managemen waktu siswa untuk mengerjakan soal, (13) siswa tidak melakukan pengecekan 

kembali terhadap jawabannya. 
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