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KESALAHAN SISWA MENYELESAIKAN SOAL EKSPONENSIAL 

DITINJAU DARI GAYA BELAJAR SISWA KELAS X TAHUN AJARAN 

2018 / 2019 DI SMK PRAWIRA MARTA KARTASURA 

 

Abstrak 

Tujuan penilitian adalah untuk mendiskripsikan jenis kesalahan  dan faktor penyebab 

siswa melakukan  kesalahan dalam menyelesaikan soal eksponensial ditinjau dari 

gaya belajar berdasarkan Newman Error Analysis. NEA terdiri dari lima tahap yaitu 

membaca, memahami, trasformasi, ketrampilan proses dan penulisan jawaban. Jenis 

penelitian deskriptif kualitatif, dengan subjek siswa kelas X Akutansi di SMK 

Prawira Marta. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode angket, 

dokumentasi dan wawancara. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik. 

Teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa visual, auditorial, kinestetik 

melakukan kesalahan : 1) kesalahan trasformasi, 2) kesalahan ketrampilan proses, 3) 

kesalahan penulisan jawaban. Siswa visual, auditorial, kinestetik mempunyai 

penyebab berbeda-beda dalam melakukan kesalahan. Faktor yang menyebabkan 

siswa melakukan kesalahan antara lain kesalahan trasformasi disebabkan karena 

belum paham konsep bentuk eksponen secara benar. Kesalahan ketrampilan proses 

disebabkan karena siswa masih kurang memahami konsep perkalian eksponen, siswa 

terburu-buru saat mengerjakan soal dan kurang teliti dalam proses penyelesaian. 

Kesalahan penulisan jawaban disebabkan karena kesalahan pada langkah 

sebelumnya  

Kata kunci : Kesalahan siswa, eksponensial, gaya belajar 

Abstract 

The purpose of this research is to describe the types of errors and the factors causing 

students to make mistakes in solving exponential problems in terms of learning styles 

based on Newman Error Analysis. The NEA consists of five stages: reading, 

understanding, transformation, process skills and writing answers. This type of 

research is descriptive qualitative, with the subject of class X Accounting students at 

SMK Prawira Marta Kartasura. Data collection techniques using questionnaires, 

documentation and interviews. The validity of the data is by triangulation techniques. 

Data analysis techniques by data reduction, data presentation, and drawing 

conclusions. The results showed that students visual, auditory, kinesthetic made 

mistakes: 1) errors of transformation, 2) mistakes in process skills, 3) errors in 

writing answers. Visual, auditory, kinesthetic students have different causes for 

making mistakes. Factors that cause students to make mistakes include 

transformation errors caused by not understanding the concept of exponent correctly. 

Process skill errors are caused by students still not understanding the concept of 

exponential multiplication, students are in a hurry when working on problems and 

are not thorough in the completion process. The error in writing an answer is caused 

by an error in the previous step. 
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1. PENDAHULUAN  

Berdasarkan hasil survey Program For International Student Assessment 

(PISA) menunjukkan bahwa kemampuan matematika siswa Indonesia  masih 

sangat jauh dari rata-rata internasional. Hasil dari survei PISA terhadap siswa 

SMA tahun 2015 siswa Indonesia berada pada peringkat 62 dari 69 negara yang 

berpartisipasi. Adapun aspek yang diukur untuk bidang matematika adalah 

mengidentifikasikan dan memahami serta menggunakan dasar matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. Posisi Indonesia dengan rata-rata 386 jauh dibawah rata-

rata skor PISA 490. Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan rendahnya 

prestasi belajar matematika siswa SMA di Indonesia. Hal tersebut didukung  

dalam pernyataan kemendikbud bahwa perolehan nilai rata-rata ujian nasional 

Tahun Ajaran 2017 / 2018 di Indonesia masih rendah. Di Indonesia hasil rata-rata 

hasil ujian matematika pada tahun ajaran 2017/2018 masih tergolong rendah yakni 

berada pada angka 33,73. Hal tersebut mengalami penurunan dari rata-rata nilai 

tahun sebelumnya 36,81.  Kondisi kurangnya pemahaman siswa terhadap 

pembelajaran matematika juga terjadi di SMK Prawira Marta hal ini ditunjukkan 

dengan data rata-rata nilai ujian matematika pada tahun ajaran 2017/2018 yang 

masih dibawah rata-rata nasional yakni 30,63. Salah satu indikator yang diujikan 

yaitu menentukan hasil operasi bilangan berpangkat atau eksponen. 

Kesalahan dalam meyelesaikan soal-soal matematika masih sering terjadi 

begitu pula pada siswa. Kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 

soal matematika disebabkan oleh kemampuan yang dimiliki, seperti pemahaman 

siswa tentang definisi, teorema, sifat, rumus dan proses pengajaran. Dalam 

penelitian ini prosedur Newman digunakan untuk menganalisis kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal eksponensial. Analisis kesalahan 

Newman pertama kali diperkenalkan oleh Anne Newman seorang guru 

matematika di Australia tahun 1977. White (2017:251) mendiskripsikan ada lima 

jenis kesalahan dengan analisis kesalahan Newman yaitu reading, comprehension, 

trasformation, process skill, dan encoding. 
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Singh, Rahman, & Hoon (2010: 265) mengatakan bahwa terdapat lima jenis 

kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah, 

berikut jenis kesalahan dan indikatornya.1) Reading : Siswa mengenali kata-kata 

atau simbol-simbol dalam menempuh jalannya penyelesaian masalah. 2) 

Comprehension : Siswa dapat membaca pertanyaan dan memahami 

persyaratannya. 3) Trasformation : Siswa benar memahami persyaratan 

pertanyaan dan dapat mengidentifikasikan model matematika dengan benar, siswa 

dapat mengidentifikasikan operasi matematika (rumus) dengan tepat. 4) Process 

skill : Siswa menggunakan operasi matematika (rumus) dengan benar dan 

melaksanakan prosedur dengan tepat. 5) Encoding : Siswa menyelesaikan 

permasalahan dengan tepat dan benar dan memberikan bentuk jawaban tertulis 

yang dapat diterima. 

Salah satu halangan guru dalam meminimalisir kesalahan siswa yaitu 

perbedaan gaya belajar yang dilakukan siwa. Gilakjani (2012) menjelaskan bahwa 

ketika individu mengetahui gaya belajarnya, dia akan mengintegrasikannya dalam 

proses belajar sehingga dia akan belajar lebih mudah dan cepat. Pengajaran yang 

menghargai gaya belajar siswa mempunyai potensi untuk meningkatkan mutu dan 

efektivitas pembelajaran. Hal ini dapat menjadikan perbedaan gaya belajar 

sebagai solusi pembelajaran yang diberikan guru terhadap siswa haruslah berbeda 

dengan tipe gaya belajar tertentu. Menurut Ghufran dan Risnawati (2012 :145) 

gaya belajar merupakan cara pembelajaran yang unik yang dimiliki setiap 

individu dalam proses belajar. DePorter dan Hernacki (2013:112-118) membagi 

tiga macam gaya belajar yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Perpaduan proses 

analisis Newman dan pengelompokan gaya belajar diharapakna dapat membantu 

guru mengetahui kesalahan yang dilakukan siswa dan penyebab kesalahan sesuai 

gaya belajar yang dimiliki siswa. 

 Dengan demikiam, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan 

mendeskripsikan kesalahan siswa menyelesaikan soal eksponensial ditinjau dari 

gaya belajar siswa kelas X AK SMK Prawira Marta Kartasura. 
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2. METODE  

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan penelitian 

deskriptif kualitatif. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis 

deskriptif karena dilakukan untuk mengetahui kesalahan dan penyebab kesalahan  

yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal-soal eksponensial ditinjau dari gaya 

belajar. 

Penelitian dilaksanakan di SMK Prawira Marta Kartasura dengan subjek 13 

siswa kelas X Akutansi tahun ajaran 2018/2019. Teknik pengumpulan data yang 

akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu angket, dokumentasi, dan wawancara. 

Angket digunakan untuk mengetahui jenis gaya belajar siswa dan menentukan 

subjek. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh daftar nama siswa kelas X AK 

yang digunakan sebagai subjek penelitian, hasil pekerjaan ulangan eksponensial, 

foto yang berhubungan dengan penelitian, proses dan hasil penelitian. Wawancara 

dalam penelitian ini digunakan untuk mengklarifikasi jawaban dari hasil pekerjaan 

siswa dalam materi eksponensial ditinjau dari gaya belajar siswa dan untuk 

mengetahui penyebab kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

eksponensial. Dari analisis pekerjaan siswa ditemukan beberapa kesalahan yang 

dilakukan siswa berdasarkan analisis kesalahan Newman. Selanjutnya dipilih  3 

siswa berkemampuan rendah yang mewakili masing-masing tipe gaya belajar 

yaitu 1 siswa mewakili gaya belajar visual, 1 siswa mewakili gaya belajar 

auditorial, dan 1 siswa mewakili gaya belajar kinestetik dan 3 siswa tersebut jenis 

kesalahannya mewakili 5 jenis kesalahan. Tiga orang tersebut selanjutnya 

diwawancarai guna mengetahui kesalahan yang dilakukan dalam menyelesaikan 

soal eksponensial ditinjau dari gaya belajarnya dan faktor penyebabnya. 

Validitas instrumen yang digunakan dalam penelitan ini adalah uji 

validitas angket digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya butir soal dan uji 

reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen bersifat reliabel atau 

tidak. Dalam penelitian ini menggunakan validitas internal dengan konsultasi ahli.  

Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Validitas atau keabsahan dilakukan dengan triangulasi 
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teknik, yaitu mengecek data dengan menggunakan teknik berbeda namun terhadap 

sumber yang sama. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data yang diperoleh, siswa dengan gaya belajar visual, 

auditorial,dan kinestetik tidak mengalami kesalahan dalam membaca dan 

memahami soal, dari data yang diperoleh siswa dengan gaya belajar visual, 

auditorial,dan kinestetik mengalami kesalahan trasformasi, ketrampilan proses 

dan kesalahan penulisan jawaban. Berikut terkait kesalahan trasformasi, 

ketrampilan proses dan kesalahan penulisan jawaban dan faktor-faktor penyebab 

kesalahan siswa menyelesaikan soal eksponensial ditinjau dari gaya belajar siswa.  

3.1 Kesalahan Trasformasi  

Kesalahan trasformasi merupakan kesalahan yang mempengaruhi 

kesalahan-kesalah yang lainnya yaitu kesalahan ketrampilan proses dan 

kesalahan penulisan jawaban. Pada bagian ini siswa dikatakan melakukan 

kesalahan pada langkah trasformasi apabila siswa tidak dapat menjelaskan 

proses perubahan bentuk matematika, dan siswa tidak tepat dalam 

mengidentifikasikan rumus eksponen yang digunakan. Siswa yang 

melakukan kesalahan trasformasi adalah siswa dengan gaya belajar visual, 

auditorial dan kinestetik. Contoh kesalahan pada tipe ini dapat dilihat sebagai 

berikut.  

 

Gambar 1. Kesalahan Trasformasi Subjek V 
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Berdasarkan gambar 1. terlihat bahwa Subjek  V tidak tepat dalam 

mengidentifikasikan rumus eksponen yang digunakan dan melakukan 

kesalahan dalam mengubah bentuk matematika.  

Berikut disajikan hasil wawancara dengan subjek V berkaitan dengan 

jawaban dan untuk mengetahui penyebab kesalahan yang dilakukan. 

P : Rumus apa yang anda gunakan dalam menyelesaikan soal nomor 1?   

V : Itu pakai persamaan eksponen itu lho mb, trus pakai sifat  

eksponen . 

P : Nah, itu sudah benar, apa penyebab kesalahan  anda dalam  

mengaplikasikan rumus pada soal tersebut ? 

V : Salah dalam mengubah bentuk pangkatnya, penyebabnya lupa kalau 

25 = 52, ingatnya 25 = 5 x 5, jadi ditulisnya 55. 

Pada hasil wawancara terhadap V, dapat dilihat siswa salah dalam 

mentrasformasikan bentuk matematika. Dalam soal nomor 1 seharusnya 25 

diubah menjadi bilangan pangkat hasilnya 52. Dapat diindikasikan penyebab 

kesalahan siswa yaitu siswa belum paham konsep bentuk eksponen dengan 

benar.  

 

Gambar 2. Kesalahan Trasformasi Subjek A 

Pada gambar 2. terlihat bahwa subjek A  sudah tepat dalam 

mengidentifikasikan rumus eksponen yang digunakan tetapi tidak tepat dalam 

mengubah bentuk matematika. subjek A menambahkan variabel 𝑥 yang 

seharunya tidak ada yaitu pada penyelesaian (𝑎2𝑏)3𝑥(𝑎3𝑏4)−1. 

( ) mnnm aa =
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Berikut disajikan hasil wawancara dengan subjek A berkaitan dengan 

jawaban pada gambar 2. 

P : Rumus apa yang anda gunakan dalam menyelesaikan soal yang     

diberikan?   

A    :  dengan sifat perkalian eksponen mb. 

P    :  Itu benar kamu nulis 3𝑥 ? Apa penyebab kesalahan  anda dalam 

mengaplikasikan rumus pada soal   tersebut ? 

A    :  Iya mb, seharusnya aku langsung ke langkah ke tiga saja. 

Pada hasil wawancara terhadap A, dapat dilihat siswa salah dalam 

mentrasformasikan bentuk matematika. Dalam soal nomor 2 seharusnya 

subjek A tidak menambahkan variabel 𝑥 pada penyelesaian 

(𝑎2𝑏)3𝑥(𝑎3𝑏4)−1, dan langsung saja menuliskan pada langkah baris ketiga 

𝑎2 × 𝑎3 × 𝑏3 × 𝑏4−1. Berdasarkan hasil analisis dan hasil wawancara siswa 

menunjukkan kesalahan trasformasi disebabkan karena siswa kurang teliti 

dalam menyelesaikan soal.  

 

Gambar 3. Kesalahan Trasformasi Subjek K 

Berdasarkan gambar 3. terlihat bahwa Subjek K  tidak tepat dalam 

mengidentifikasikan rumus eksponen yang digunakan dan melakukan 

kesalahan dalam mengubah bentuk matematika.  

Berikut disajikan hasil wawancara dengan subjek K berkaitan dengan 

jawaban pada gambar 

P : Rumus apa yang anda gunakan dalam menyelesaikan soal nomor 

4 ?   

K : Dengan sifat akar pangkat. 

P : Apa penyebab kesalahan  anda dalam mengaplikasikan rumus 
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pada soal tersebut ? 

K : Tidak paham konsep akar pangkat mb. 

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa siswa melakukan 

kesalahan trasformasi hal tersebut ditunjukkan pada proses mengubah bentuk 

akar menjadi pangkat pecahan dan bentuk pecahan menjadi pangkat yang tak 

sebenarnya. Subjek K menuliskan √3𝑥+3 diubah ke bentuk pangkat pecahan 

menjadi 3
3

2 dan menuliskan  (
1

3
)6−𝑥  diubah ke bentuk 31(6−𝑥). Berdasarkan 

hasil analisis dan  wawancara subjek K  melakukan kesalahan trasformasi 

karena subjek K tidak dapat mengidentifikasikan rumus eksponen yang 

digunakan dan  tidak dapat mengubah bentuk matematika. 

Berdasarkan hasil analisis data kesalahan, siswa mengalami kesalahan 

trasformasi karena siswa tidak tepat dalam mengidentifikasikan rumus 

eksponen yang digunakan dan melakukan kesalahan dalam mengubah bentuk 

matematika. Penyebab kesalahan siswa dapat diindikasikan karena siswa 

belum paham konsep bentuk eksponen secara benar. 

Hasil penelitian diatas terdapat kesamaan dengan penelitia terdahulu, antar 

lain penelitian yang dilakukan oleh Asikin (2016) hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa siswa cenderung melakukan kesalahan konsep dan 

kesalahan teknis, tidak terampil dalam mengaplikasikan rumus, kurang 

menguasi pengoperasian aljabar dan kurang teliti. Suyitno dan Hardi (2015) 

hasil penelitiannya menyatakan kesalahan trasformasi terjadi jika siswa tidak 

dapat memilih dan menentukan rumus, operasi dan prosedurnya. 

3.2  Kesalahan Ketrampilan Proses 

Pada bagian ini siswa dikatakan melakukan kesalahan pada langkah 

ketrampilan proses apabila siswa melakukan komputasi tidak tepat. Siswa 

yang melakukan kesalahan ketrampilan proses adalah siswa dengan gaya 

belajar visual, auditorial dan kinestetik. Contoh kesalahan pada tipe ini 

sebagai berikut. 
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Gambar 4. Hasil Pekerjaan  Subjek V 

  Berdasarkan gambar 4. terlihat bahwa Subjek V melakukan komputasi 

tidak tepat. Berikut disajikan hasil wawancara dengan subjek V berkaitan 

dengan jawaban pada gambar 4. 

P : Bagaimana prosedur anda dalam menyelesaikan soal nomor 2 

sesuai prosedur penyelesaiannya ? 

V : Pakai  rumus sifat perkalian eksponen trus dikalikan 𝑎 dengan 𝑎, 𝑏 

dengan 𝑏. 

P : Yang langkah ke 3 kenapa bisa (𝑏3. 𝑏−4) hasil selanjutnya 𝑏. Apa 

penyebab kesalahan anda dalam menyelesaikan soal tersebut ? 

V : Masih bingung mb, cara menggalikan bentuk pangkat. 

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa siswa melakukan 

kesalahan ketrampilan proses hal ini ditunjukkan pada proses perkalian 

eksponen subjek V melakukan kesalahan 𝑏3. 𝑏−4  subjek menuliskan hasil 

selanjutnya adalah 𝑏 seharusnya 𝑏−1 atau 
1

𝑏
. Berdasarkan hasil analisis dan  

wawancara subjek V  melakukan kesalahan pada tahap ketrampilan proses,  

karena subjek V tidak tepat dalam  melakukan komputasi. Hal ini disebabkan 

karena subjek V masih kurang memahami konsep perkalian eksponen. 
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Gambar 5 Hasil Pekerjaan Subjek A 

Berdasarkan gambar 5 terlihat bahwa Subjek A melakukan komputasi 

tidak tepat. Berikut disajikan hasil wawancara dengan subjek A berkaitan 

dengan jawaban pada gambar 5. 

P : Bagaimana prosedur anda dalam menyelesaikan soal nomor 1 

sesuai prosedur penyelesaiannya ? 

A : Menyamakan bilangan pokoknya, kemudian mencari nilai x 

dengan persamaan biasa. 

P : Kenapa 3𝑥 − 2 = 4𝑥 + 2 hasilnya menjadi 3𝑥 − 4𝑥 = −7. 

Apa penyebab kesalahan anda dalam menyelesaikan soal 

tersebut ? 

A : Saya kurang teliti waktu mengerjakan. 

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa siswa melakukan kesalahan 

ketrampilan proses hal ini ditunjukkan pada proses mencari nilai 𝑥 subjek A 

melakukan kesalahan dalam menghitung yaitu pada 3𝑥 − 2 = 4𝑥 +

2 hasilnya menjadi 3𝑥 − 4𝑥 = −7. Berdasarkan hasil analisis dan  

wawancara subjek A  melakukan kesalahan ketrampilan proses karena subjek 

A melakukan kesalahan pada proses komputasi. Penyebab subjek A 

melakukan kesalahan yaitu karena subjek A tidak teliti dalam mengerjakan 

soal tersebut. 

 

Gambar 6. Hasil Pekerjaan K 

Berdasarkan gambar 6. terlihat bahwa subjek K  tidak melanjutkan 

menyelesaikan soal eksponensial tersebut. Berikut disajikan hasil wawancara 

dengan subjek K berkaitan dengan jawaban pada gambar 6. 

P : Bagaimana prosedur anda dalam menyelesaikan soal nomor 3 
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sesuai prosedur penyelesaiannya ? 

K : Dihitung supaya hasilnya nanti jadi lebih sederhana 

P : Pada langkah ke 2 punyamu sudah bener dek, tapi kenapa tidak 

diselesaikan. Apa penyebab kesalahan anda dalam menyelesaikan 

soal tersebut ? 

K : Binggung mb pangkatnya pakai pecahan gimana 

menyederhanakannya 

Berdasarkan hasil analisis dan wawancara sebjek K melakukan kesalahan 

pada tahap ketrampilan proses, hal ini disebabkan karena subjek K tidak 

menyelesaikan proses komputasi dan subjek K tidak paham proses 

penyelesaiannya. 

Berdasarkan hasil analisis data kesalahan, siswa melakukan kesalahan 

pada tahap ketrampilan proses,  karena siswa tidak tepat dalam  melakukan 

komputasi. Hal ini disebabkan karena siswa masih kurang memahami konsep 

perkalian eksponen, siswa terburu-buru saat mengerjakan soal dan kurang 

teliti dalam proses penyelesaian. 

Junaedi, Suyitno, Sugiharti dan Eng (2015) hasil penelitiannya 

menyimpulkan bahwa kesalahan ketrampilan proses disebabkan karena siswa 

tidak dapat menyelesaikan masalahan algoritma secara berurutan, terperinci, 

dan benar. Zakaraia (2010) mengungkapkan bahwa kesalahan yang dilakukan  

sebagian besar siswa adalah kesalahan transformasi dan kesalahan proses 

didalam pengerjaan. 

3.3 Kesalahan Penulisan Jawaban  

Berdasarkan data siswa melakukan kesalahan pada langkah penulisan 

jawaban karena siswa telah melakukan kesalahan-kesalahan pada tahap 

sebelumnya yakni kesalahan trasformasi dan kesalahan ketrampilan proses. 

Hasil penelitian ini sebanding dengan penelitian Farida (2015) yang 

menyatakan hampir sebagian siswa tidak menuliskan kesimpulan karena 

siswa cenderung ingin menyingkat waktu dalam melakukan perhitungan. 

Hasil penelitian ini juga sebanding dengan penelitian  Utami (2016) yang 

menyatakan jenis kesalahan pada kategori penulisan jawaban meliputi 
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kurangnya ketelitian dalam membuat kesimpulan, tidak melakukan 

pemeriksaan terhadap perhitungan sehingga salah dalam menuliskan hasil 

akhir, tidak mengecek kembali apa yang ditanyakan sehingga salah dalam 

menulliskan hasil akhir. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kesalahan yang dilakukan dalam menyelesaikan soal 

eksponensial ditinjau dari gaya belajar siswa yaitu gaya belajar visual cenderung 

melakukan kesalahan pada langkah trasformasi, ketrampilan proses dan 

penulisan jawaban. Pada langkah trasformasi siswa dengan gaya belajar visual 

salah dalam mentrasformasikan bentuk matematika, pada langkah ketrampilan 

proses siswa salah dalam melakukan operasi perkalian eksponen, serta pada 

langkah penulisan jawaban siswa melakukan kesalahan yang disebabkan oleh 

kesalahan pada langkah sebelumnya yaitu pada langkah trasformasi dan 

ketrampilan proses. Penyebab kesalahan yang dilakukan siswa dengan gaya 

belajar visual  yaitu, kesalahan trasformasi disebabkan karena belum paham 

konsep bentuk eksponen secara benar, kesalahan ketrampilan proses disebabkan 

karena siswa masih kurang memahami konsep perkalian eksponen,  kesalahan 

penulisan jawaban disebabkan oleh kesalahan pada langkah sebelumnya yaitu 

pada langkah trasformasi dan ketrampilan proses yaitu karena siswa belum 

paham konsep bentuk eksponen secara benar dan kurang memahami konsep 

perkalian eksponen. 

Siswa dengan gaya belajar auditorial cenderung melakukan kesalahan pada 

langkah trasformasi, ketrampilan proses dan penulisan jawaban. Pada langkah 

trasformasi siswa salah dalam mentrasformasikan bentuk matematika, pada 

langkah ketrampilan proses siswa salah melakukan kesalahan pada proses 

komputasi yaitu siswa salah dalam melakukan operasi aljabar, serta pada 

langkah penulisan jawaban siswa melakukan kesalahan yang disebabkan oleh 

kesalahan pada langkah sebelumnya yaitu pada langkah trasformasi dan 

ketrampilan proses. Penyebab kesalahan yang dilakukan  siswa dengan gaya 

belajar auditorial dalam menyelesaikan soal eksponensial yaitu, kesalahan 
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trasformasi dan ketrampilan proses disebabkan karena dan kurang teliti dalam 

proses penyelesaian.   

Siswa dengan gaya belajar kinestetik juga cenderung melakukan kesalahan 

pada langkah trasformasi, ketrampilan proses dan penulisan jawaban. Pada 

langkah trasformasi siswa  salah dalam mengubah bentuk akar menjadi pangkat 

pecahan dan bentuk pecahan menjadi pangkat yang tak sebenarnya, pada 

langkah ketrampilan proses siswa tidak menyelesaikan proses komputasi dan 

subjek K tidak paham proses penyelesaiannya, serta pada langkah penulisan 

jawaban siswa melakukan kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan pada 

langkah sebelumnya yaitu pada langkah trasformasi dan ketrampilan proses. 

Penyebab kesalahan yang dilakukan siswa dengan gaya belajar kinestetik  yaitu, 

kesalahan trasformasi disebabkan karena belum paham konsep bentuk eksponen 

secara benar, kesalahan ketrampilan proses disebabkan karena siswa masih 

kurang memahami konsep perkalian eksponen, siswa kurang teliti dalam 

penyelesaian.  Kesalahan penulisan jawaban disebabkan oleh kesalahan pada 

langkah sebelumnya yaitu pada langkah trasformasi dan ketrampilan proses 

yaitu karena siswa belum paham konsep bentuk eksponen secara benar dan 

kurang memahami konsep perkalian eksponen serta siswa kurang teliti dalam 

penyelesaian. 
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