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KEMAMPUAN SISWA DALAM MENERJEMAHKAN SOAL CERITA  

KEDALAM MODEL MATEMATIKA DAN PENYELESAIAN 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa dalam 

menerjemahkan masalah kata menjadi model dan penyelesaikan matematika, dan 

mencari tahu kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal terutama tentang Persamaan 

Linear Satu Variabel (PLSV). Subjek yang dijadikan penelitian adalah siswa kelas 

VII E di SMP Negeri 2 Banyudono sebanyak 32 siswa. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah hasil tes dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan 

melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Subjek yang 

dijadikan penelitian berjumlah 6 siswa dengan kemampuan kategori tinggi, kategori 

sedang dan kategori rendah. Subjek dengan kemampuan tinggi mampu 

menerjemahkan soal cerita kedalam model matematika dengan tepat namun ada 

beberapa tidak melakukan periksaan kembali pada hasil pekerjaanya. Subjek dengan 

kemampuan sedang mampu dengan memahami masalah, namun ada yang kesulitan 

dalam membuat model matematika dan penyelesaikannya. Subjek dengan 

kemampuan rendah kurang mampu dengan memahami masalah dan kesulitan dalam 

membuat model matematika dan penyelesaiannya. Hasil penelitian menjelaskan 

bahwa dalam menerjemahkan soal cerita siswa belum menggunakan langkah-

langkah Polya yaitu memahami masalah, menyelesaikan masalah berupa model 

matematika, melakukan langkah penyelesaian model matematika dan memeriksa 

kembali penyelesaian masalah. Kesalahan yang dilakukan siswa pada penelitian ini 

terjadi dalam pemahaman siswa, kesalahan membaca, dan perhitungan. 

 

Kata kunci: kemampuan, kesalahan, menerjemahkan soal, model matematika 

 

Abstract 

This research aims to describe the ability of the students in translating words 

problems into mathematical models and solutions, and to find out the students’ 

mistake in completing their task about One Variable Linear Equation (PLSV). The 

subjects of this research are 32 students of grade VII E SMP Negeri 2 Banyudono. 

The data collection techniques used in this research is test results and interviews. The 

data were analyzed through data reduction, presentation and drawing conclusion. The 

subjects tested are 6 students’ with high category abilities, medium category abilities 

and low category abilities. Subjects with high category abilities are able to translate 

problem story into mathematical model appropriately; however, some of them did 

not recheck their work result. Subjects with medium category abilities can 

understand the problem; however, they have trouble making the mathematical 

models and solutions. While, subjects with low category abilities can not understand 

the problem and having trouble making mathematical models and solutions. The 

result of this research explains that in the process of translating problem story, the 

students are not yet use the Polya steps that understand the problem, resolve the 

problem in the form of mathematical models, take steps to complete the 

mathematical models, and rechecking the problem solving. The mistakes of the 
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students in this research are the students’ understanding, error reading and 

calculation. 

 

Keywords: ability, mistake, translating questions, mathematical models 

1. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu pelajaran yang penting dan sering digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari sehingga dipelajari dari sejak dini. Tujuan utama dari 

pembelajaran matematika adalah pemahaman tentang memecahkan masalah dengan 

baik serta dapat menyelesaikan masalah ke dalam kehidupan sehari-hari. Masalah 

yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari sering kali dijadikan soal matematika 

berbentuk soal cerita. Hal ini soal cerita dapat digunakan sebagai acuan untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam memecahan masalah matematika. 

Matematika dibagi menjadi empat wawasan yaitu aljabar, aritmatika dan 

analisis. Disetiap wawasan terdapat soal cerita yang berkaitan dengan permasalahan 

sehari-hari. Permasalahan sehari-hari dapat diselesaikan berdasarkan kemampuan 

yang dimiliki siswa dalam menyelesaikan soal. Padahal pada saat ini kemampuan 

siswa termasuk pada kategori rendah, terungkap dalam berita Kompas.com bahwa 

pada tahun 2015 hasil tes Programme for Internasional Student Assessment (PISA) 

yang dilakukan oleh Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) 

menempatkan kemampuan matematika pelajar Indonesia diperingkat ke-63 dari 72 

negara (Gewati, 2018). Disisi lain, wawancara dengan salah satu guru matematika di 

SMP Negeri 2 Banyudono yang bernama Bu Surantinah menerangkan bahwa 

kemampuan peserta didik di SMP Negeri 2 Banyudono sangat kurang alias rendah 

sebab peserta didik sulit memahami soal cerita terutama pada materi aljabar dengan 

materi pokok Persamaan Linear Satu Variabel (PLSV). Menurut hasil penelitian 

Saraswati (2016) Persamaan Linear Satu Variabel (PLSV) adalah topik aljabar awal 

yang diajarkan dikelas 7 dan dapat dikatakan penting dalam matematika. Namun, 

siswa kesulitan memahami konsep pemecahan persamaan linear dengan satu 

variabel. 

Berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki siswa rendah, guru ditutut 

berperan aktif dalam menciptakan peserta didik memiliki kemampuan memecahkan 

soal terutama soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Menurut hasil 
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penelitian Huda (2017) dalam memecahkan masalah merupakan komponen penting 

dari kurikulum matematika sehingga menjadi perhatian di proses pembelajaran. 

Dalam memecahkan masalah peserta didik harus mendapatkan kemampuan dan hasil 

berlajar matematika dengan baik dalam menyelesaikan soal matematika. Menurut 

penelitian Wahyudi dan Ihsan (2016) kemampuan menyelesaikan soal matematik 

meliputi: kemampuan menuliskan aspek yang diketahui, kemampuan menuliskan 

aspek yang ditanyakan, kemampuan membuat model matematika, kemampuan 

menyelesaikan model matematika dan kemampuan menjawab pertanyaan soal, 

sehingga memperoleh hasil belajar yang memuaskan dan tujuan pembelajaran yang 

ditetapkan tercapai.  

Kemampuan siswa dapat diukur dengan hasil belajar. Hasil penelitian Linola 

(2017) tingkat kemampuan siswa bervariasi yaitu peserta didik dengan kemampuan 

kategori rendah, kategori sedang dan kategori tinggi. Berdasarkan penelitian tersebut 

dapat digunakan untuk acauan dalam proses belajar mengajar. Menurut hasil 

penelitian Surya (2017) kemampuan meningkatkan proses belajar matematika dapat 

diatasi dengan interaksi antar siswa guna peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah matematika. 

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan siswa Sekolah Menengah Pertama dan letak kesalahan siswa dalam 

menerjemahkan soal cerita kedalam model matematika dan penyelesaiannya pada 

siswa kelas VII SMP Negeri 2 Banyudono. 

2. METODE  

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan 

untuk menganalisis kemampuan siswa SMP dalam menerjemahkan soal cerita 

kedalam model matematika beserta penyelesaiannya. Subjek yang dijadikan 

penelitian adalah siswa kelas VII E di SMP Negeri 2 Banyudono sebanyak 32 siswa 

dan materi pokok bahasan Persamaan Linear Satu Variabel (PLSV). 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara metode tesa 

dan metode wawancara. Metode tes berbentuk soal uraian sebanyak 4 soal yang 

dikerjakan siswa kelas VII E, sedangkan metode wawancara yang digunakan untuk 



4 
 

memperkuat hasil analisis dari metode tes. Dalam menganalisis data menggunakan 

beberapa cara sebagai berikut: (1) Reduksi data yaitu mengoreksi hasil pekerjaan 

siswa. Hasil pekerjaan tersebut dianalisis dengan mengkategorikan sesuai nilai yang 

didapat siswa dengan kategori tinggi, kategori rendah dan kategori sedang. Hasil 

tersebut dapat dijadikan bahan wawancara dan siap diolah. (2) Penyajian data yaitu 

berupa hasil pekerjaan siswa dan hasil wawancara. Kedua hasil tersebut digunakan 

untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerjemahkan soal cerita kedalam 

model matematika dan mengetahui letak kesalahan siswa yang banyak dilakukan saat 

menerjemahkan soal cerita. (3) Menarik kesimpulan dilakukan dengan cara 

menampilkan hasil kemampuan yang berisi mendiskusikan hasil pekerjaaan siswa 

dan hasil wawancara dengan siswa tentang uraian analisis kemampuan siswa dalam 

menerjemahkan soal cerita ke dalam model matematika dan penyelesiannya. 

Keabsahan data menggunakan triangulasi dengan mengumpulkan data dengan 

berbagai sumber data yang sama. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini membahas tentang hasil dari deskripsi kemampuan siswa serta 

letak kesalahan siswa dalam menerjemahkan soal cerita kedalam model matematika 

dan penyelesaiannya dengan materi Persamaan Linear Satu Variabel (PLSV). Soal 

cerita materi Persamaan Linear Satu Variabel (PLSV) terdiri dari empat soal yang 

dikerjakan oleh siswa kelas VII E. Kemampuan hasil jawaban siswa dari soal nomor 

1 sampai soal nomor 4 dapat dilihat kesimpulan jumlah kemampuan siswa dalam 

menerjemahkan soal cerita dengan tabel 1. 

Tabel 1. Kemampuan hasil jawaban siswa 

No. Kemampuan siswa Soal Total 

(n) 1 2 3 4 

1 Memahami masalah      

 Menentukan apa yang diketahui 16 11 5 8 40 

 Menentukan apa yang ditanyakan 7 3 4 5 19 

2 Menyelesaikan masalah 25 24 16 11 76 

3 Melakukan langkah penyelesaian 

masalah 

13 29 11 10 63 

4 Evaluasi atau memeriksa kembali 3 10 0 3 16 

Total keseluruhan (N) 64 77 36 37 214 
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Keterangan : 

n  = Banyaknya kemampuan siswa pada masing-masing jenis  

N = Total/ Jumlah keseluruhan pada kemampuan siswa 

Berdasarkan kemampuan hasil jawaban siswa diambil enam siswa yang 

memiliki nilai berdasarkan kategori tinggi, kategori sedang dan kategori rendah.  

Dari enam siswa diambil beberapa subjek siswa untuk pembahasan mengenai 

kemampuan siswa dan letak kesalahan siswa dalam menerjemahkan soal cerita 

berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut: 

3.1 Siswa dengan kemampuan menerjemahkan soal cerita pada kategori tinggi 

 

Gambar 1. Hasil pekerjaan siswa soal nomor 1 

Berdasarkan hasil jawaban siswa pada gambar 1 bahwa siswa menuliskan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan sehingga siswa mampu memahami masalah 

dengan mendiskripsikan informasi dalam bentuk yang lebih sederhana. Informasi 

tersebut berupa permisalan uang Fadhil = x, 
 

 
 uang Fadhil = 

 

 
x dan menjelaskan sisa 

uang Fadhil = Rp. 5000. Pada tahap menyelesaikan masalah siswa menerangkan 

dalam kalimat sisa uang Fadhil = uang Fadhil - 
 

 
 uang Fadhil selanjutnya membuat 

persamaan berupa Rp.5000 = x - 
 

 
x, dapat dikatakan siswa mampu membuat model 

matematika dalam satu variabel yaitu x. Tahap langkah penyelesaian masalah siswa 

dapat menyelesaikan soal nomor 1 dalam perhitungan tidak ada yang salah dimulai 

dari pengurangan, perkalian dan pembagian hingga mendapatkan jawaban terakhir 

7500 = x.  Selanjutnya pada tahap terakhir yaitu memeriksa kembali siswa tidak 

menuliskan kesimpulan dari apa yang ditanyakan pada soal nomor 1, hal ini siswa 

belum dapat  menjelaskan dalam jawabannya tentang uang mula-mula Fadhil. Dapat 
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dikatakan letak kesalahan siswa dalam menerjemahkan soal cerita terletak pada 

langkah terakhir yaitu tidak menuliskan kesimpulan, hal ini disebabkan karena siswa 

tidak terbiasa menggunakan langkah memeriksa kembali. 

 

Gambar 2. Hasil pekerjaan siswa soal nomor 2 

Berdasarkan hasil jawaban siswa pada gambar 2 diatas bahwa siswa 

menuliskan apa yang diketahui dengan permisalan umur ibu dan umur anak, namun 

tidak menuliskan apa yang ditanyakan. Permisalan tersebut dapat dikatakan siswa 

mampu memahami masalah dengan mendiskripsikan dengan bahasanya sendiri. Pada 

tahap menyelesaikan masalah siswa mampu menguraikan soal cerita kemodel 

matematika yang diawali dari selisih umur ibu – umur anak = 26 selanjutnya 

membuat persamaan dari permisalan yang berupa 3x – x = 26. Pada langkah 

penyelesaian masalah siswa mampu menyelesaikan soal nomor 2 dengan perhitungan 

yang sangat tepat dari pengurangan dan pembagian hingga hasil akhir yaitu x = 13. 

Tahap terakhir yaitu memeriksa kembali siswa dapat menyimpulkan umur ibu dan 

umur anak. Dapat dikatakan letak kesalahan siswa dalam menerjemahkan soal cerita 

terletak pada langkah terakhir yaitu tidak menuliskan apa yang ditanyakan, hal ini 

disebabkan karena siswa tidak terbiasa menggunakan salah satu langkah dalam 

memahami masalah. 

Hasil deskripsi data sebelumnya, kemampuan pada kategori tinggi diwakili 

oleh siswa S-22 dan siswa S-17. Pada tahap awal tentang memahami suatu 

permasalahan dalam soal, siswa S-22 dapat menentukan serta menuliskan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan pada tiap soal kecuali nomor 2 sebab nomor 2 

langsung menyelesaikan model matematika. Sedangkan siswa S-17 dari awal 

mengerjakan hanya dapat menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. 

Dapat dikatakan kedua subjek tersebut bisa mengelola informasi yang terdapat pada 
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tiap butir soal dengan merancang model matematika berupa permisalan variabel atau 

simbol berdasarkan apa yang diketahui dalam soal. Alasan tersebut sejalan dengan 

hasil penelitian Dede (2017) model matematika dapat dibangun sesuai yang 

ditentukan agar siswa dapat mengevaluasi diri mereka sendiri dan menjelaskan 

pikiran mereka.  

Tahap selanjutnya berupa penyelesaian masalah dalam proses menghitung 

kedua subjek melakukannya dengan tepat. Penyelesaian  masalah yang digunakan 

dalam menerjemahkan soal cerita menggunakan bahasa siswa itu sendiri. Pada tahap 

terakhir yaitu evaluasi atau dapat disebut memeriksa kembali hasil jawaban, kedua 

subjek tersebut melakukannya akan tetapi pada nomor 1 tidak dievaluasi. Dalam hal 

ini, kebanyakan siswa yang termasuk dalam kemampuan menerjemahkan soal cerita 

kedalam model matematika dan penyelesaiannya pada kategori tinggi kurang 

lengkap tetapi tepat dalam menjawab disebabkan kurangnya satu langkah terakhir. 

3.2 Siswa dengan kemampuan menerjemahkan soal cerita pada kategori sedang 

 

Gambar 3. Hasil pekerjaan siswa soal nomor 3 

Berdasarkan hasil jawaban siswa S-11 pada gambar 4.11 diatas bahwa siswa 

menuliskan apa yang diketahui berupa “k = 60 m”, dan menuliskan apa yang 

ditanyakan berupa “luas ?”. Pada tahap menyelesaikan masalah siswa S-11 dapat 

membuat model matematika dengan menuliskan rumus keliling persegi panjang, dari 

rumus keliling tersebut siswa S-11 langsung menerjemahkan kalimat menjadi 

persamaan “60 = 4p – 12”. Pada tahap langkah penyelesaian masalah siswa mampu 

menyelesaikan model matematika dalam menghitung dengan memperoleh p = 18 dan 

l = 12, sedangkan menjawab luas tanah petani terjadi kesalahan dalam menuliskan 

tanda baca dari rumus luas yaitu “luas tanah petani adalah p = x l. Pada tahap 
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evaluasi atau memeriksa kembali siswa langsung menyimpulkan pada saat siswa S-

11 menjawab luas tanah.  

Hasil deskripsi data sebelumnya, kemampuan pada kategori tinggi diwakili 

oleh siswa S-11 dan siswa S-32. Pada tahap awal tentang memahami suatu 

permasalahan dalam soal, kedua subjek dapat menentukan serta menuliskan apa yang 

diketahui kecuali S-11 nomor 4 dan S-32 nomor 3 dan nomor 4 dan tidak dapat 

menuliskan apa yang ditanyakan pada keempat soal. Kedua subjek dapat dikatakan 

bisa mengelola informasi yang terdapat pada tiap butir soal dengan membuat model 

matematika berupa permisalan variabel atau simbol berdasarkan apa yang diketahui 

dalam soal. Permisalan dalam membuat model matematika yang tidak tepat dengan 

materi yang diujikan akan menyebabkan kesalahan yang fatal. Alasan tersebut 

sejalan dengan hasil penelitian Sulistiowati (2019) yang menunjukkan bahwa 

kesulitan utama siswa menafsirkan masalah ke dalam model matematika yang 

mengakibatkan kesalahan dalam menyelesaian soal tersebut.  

Tahap selanjutnya berupa penyelesaian masalah dalam proses menghitung 

kedua subjek melakukannya dengan kurang tepat. Dalam menyimpulkan suatu 

penyelesaian soal tidak semua siswa memakai penyimpulan di hasil jawabannya. Hal 

ini menyebabkan ketidakmampuan dalam menerjemahkan soal cerita. Menurut 

pendapat Nikmah (2019) bahwa aslinya siswa mampu menyelesaikan masalah 

matematika tetapi mereka memiliki kesulitan ketika menyelesaikan suatu masalah. 

Pada tahap terakhir yaitu evaluasi atau dapat disebut memeriksa kembali hasil 

jawaban, pada kedua subjek tidak menerapkan tahap ini yang menyebabkan 

kesalahan dalam menjawab.  

3.3 Siswa dengan kemampuan menerjemahkan soal cerita pada kategori rendah 

 

Gambar 4. Hasil pekerjaan siswa soal nomor 4 



9 
 

Berdasarkan hasil jawaban siswa S-14 pada gambar 4.20 diatas bahwa siswa 

menuliskan apa yang diketahui berupa permisalan x – y = 7, akan tetapi siswa tidak 

menuliskan apa yang ditanyakan serta siswa langsung menjawab dengan jawaban x + 

y = 31. Jawaban siswa tersebut memiliki kesalahan dalam permisalan dengan 

menggunakan dua variabel, disamping itu siswa S-14 dapat mendiskripsikan 

informasi dalam bentuk yang lebih sederhana serta siswa dapat mengubah kalimat 

soal kebahasanya sendiri dapat dilihat dari permisalan yang dituliskan oleh siswa. 

Pada tahap menyelesaikan masalah siswa S-14 langsung menjawab namun membuat 

model matematika yang berupa suatu persamaan dari soal nomor 4 berupa x + y = 

31. Tahap selanjutnya siswa mengalami kesalahan dalam menyelesaikan masalah 

yaitu perhitungan untuk memperoleh hasil akhir dari y, namun siswa S-14 dapat 

menjawab hasil salah satu pertanyaan pada soal nomor 4. Pada tahap evaluasi atau 

memeriksa kembali siswa tidak menuliskan apa yang ditanyakan disoal nomor 4. 

Hasil deskripsi data sebelumnya, kemampuan pada kategori tinggi diwakili 

oleh siswa S-06 dan siswa S-14. Pada tahap awal tentang memahami suatu 

permasalahan dalam soal, kedua subjek tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan dari keempat soal. Disisi lain, kedua subjek dapat menentukan apa 

yang diketahui dan ditanyakan. Subjek yang tidak menuliskan apa yang diketahui 

dan apa yang ditanyakan maka subjek tersebut langsung menjawab soal tersebut. 

Dapat dikatakan kedua subjek mampu mengelola informasi yang terdapat pada tiap 

butir soal dengan membuat model matematika berupa permisalan variabel atau 

simbol berdasarkan apa yang diketahui dalam soal. Variabel yang digunakan bukan 

hanya satu tetapi dua ataupun lebih seharusnya memahami soal terdahulu soalnya 

tentang apa dan materi tentang apa supaya dapat menerjemahkan soal cerita ke 

model matematika. Alasan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Oktaviana (2017) 

yang menunjukkan bahwa siswa melakukan kesalahan memahami soal dikarenakan 

tidak mengetahui maksud kalimat yang terdapat pada soal sehingga tidak mengetahui 

apa yang akan dicari. Disisi lain ada satu subjek yang tidak membuat model 

matematika akan tetapi langsung menjawab pada salah satu nomor yang 

mengakibatkan kesalahan pada hasil akhir. Alasan tersebut sejalan dengan hasil 

penelitian Abdullah (2015) menunjukkan bahwa siswa memiliki masalah dalam 
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menafsirkan masalah matematika, yang menyebabkan kesalahan dalam membuat 

model matematika serta menyatakan jawaban hasil jawaban yang salah. 

Tahap selanjutnya berupa penyelesaian masalah dalam proses menghitung 

kedua subjek melakukannya dengan tepat tetapi ada yang kurang benar. Penyelesaian  

masalah terkait dengan menyimpulkan suatu penyelesaian soal, akan tetapi 

kebanyakan siswa tidak menuliskannya di lembar jawaban yang menyebabkan tidak 

tepat dalam menerjemahkan soal cerita. Pada tahap terakhir yaitu evaluasi atau dapat 

disebut memeriksa kembali hasil jawaban, pada kedua subjek tidak menerapkan 

tahap ini yang menyebabkan kesalahan dalam menjawab. Menurut pendapat Widodo 

(2017) yang menjelaskan siswa melakukan kesalahan yang sama ketika siswa salah 

membaca, memahami dan proses penyelesaiannya. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

siswa dengan kemampuan tinggi pada tahap memahami masalah siswa dapat 

menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, tahap merencanakan 

masalah: siswa dapat membuat model dengan kalimatnya sendiri, tahap  

menyelesaikan masalah siswa dapat menyelesaian, tahap memeriksa kembali ada 

beberapa soal tidak disimpulkan. Subjek dengan kemampuan sedang pada tahap 

memahami masalah siswa dapat menentukan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan, tahap menyelesaikan masalah subjek dalam pembuatan model 

matematika tidak menggunakan materi persamaan linear satu variabel, tahap langkah 

menyelesaikan masalah ada beberapa soal yang dijawab siswa salah dalam 

menghitung, tahap memeriksa kembali ada beberapa soal yang tidak menyimpulkan 

apa yang ditanyakan.  

Subjek dengan kemampuan rendah pada tahap memahami masalah siswa 

dapat menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, tahap merencanakan 

masalah, ada beberapa soal yang direncanakan subjek tidak baik dalam pembuatan 

model matematika dengan menggunakan kalimatnya sendiri, tahap menyelesaian 

masalah subjek salah dalam menghitung, tahap  menyelesaikan masalah subjek salah 

dalam menghitung dan tahap memeriksa kembali ada beberapa siswa tidak 
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menyimpulkan apa yang ditanyakan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam 

menerjemahkan soal cerita siswa belum terbiasa menggunakan langkah-langkah 

sebagai berikut memahami masalah, menyelesaikan masalah berupa model 

matematika, melakukan langkah penyelesaian model matematika dan memeriksa 

kembali penyelesaian masalah. Kesalahan yang dilakukan siswa dalam memecahkan 

masalah terjadi pada pemahaman siswa yang tidak dapat membuat model 

matematika yang berupa persamaan satu variabel atau tidak menggunakan rumus 

persamaan linear satu variabel, kesalahan menuliskan tanda baca rumus, kesalahan 

menghitung, kesalahan menjawab hasil akhir dan ketidaktelitian siswa dalam 

menyimpulkan suatu permasalahan. 
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