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ANALISIS KESALAHAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL 

MODEL PISA CONTENT CHANGE AND RELATIONSHIP KELAS VIII 

SMPMUHAMMADIYAH 5 SURAKARTA 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menghitung presentase dan 

mengetahui faktor penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika model PISA konten change and relationship kelas VIII SMP. Jenis 

penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 

VIIIB SMP Muhammadiyah 5 Surakarta yang berjumlah 29 siswa. Teknik 

pengumpulan data menggunakan metode tes, wawancara dan dokumentasi. 

Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi metode dengan membandingkan 

data hasil metode tes, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data 

dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan 

kesimpulan. Kerangka analisis dikembangkan berdasarkan kategori kesalahan 

Newman. Hasil penelitian diperoleh 4 jenis kesalahan dan besar presentase untuk 

setiap jenis kesalahan yaitu kesalahan pemahaman 44,4%, kesalahan transformasi 

26,4%, kesalahan keterampilan proses 18,1% dan kesalahan encoding 11,1%. 

Hasil menunjukkan kesalahan pemahaman dan kesalahantransformasi lebih 

dominan dibandingkan kesalahan lainnya. Secara umum faktor penyebab 

kesalahan adalah kemampuan penalaran dan kreativitas siswa yang rendah dalam 

memecahkan masalah konteks nyata dan memanipulasinya ke dalam bentuk 

aljabar. Faktor yang paling berpengaruh adalah siswa tidak terbiasa menggunakan 

proses pemecahan masalah dengan benar sesuai langkah Newman. 

Kata kunci: kesalahan, soal matematika, PISA, change and relationship 

Abstract 

This research aimed to describe, calculate the percentage and to find out the factor 

causing of students error in solving math problems model PISA the change and 

relationship content. This research is a qualitative descriptive. The subjects of 

research were VIIIB grade students of SMP Muhammadiyah of Surakarta totaling 

29 students. Data collection techniques using tests, interviews and documentation. 

Data validation was done by triangulation method by comparing the data of the 

test method, interview and documentation. Technique of analyzing data used 

included data reduction, data presentation, verification and conclusion drawing. 

An analysis framework was developed based on Newman’s error categories. The 

results of research were obtained 4 types of errors and the percentage for each 

type of error, were comprehension errors 44,4%, transformation errors 26,4%, 
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processing errors 18,1% and 11,1%. The results showed that comprehension 

errors is the more dominant errors than the other error. In general, the factors 

causing the error is reasoning ability and skills of students who are low in the 

problems solving on real context and manipulating it into algebraic form. The 

most influential factor is the students are not accustomed to using the 

troubleshooting process correctly according to step Newman. 

Keywords: error, math problems, PISA, change and relationship 

1. PENDAHULUAN

Matematika adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang diajarkan pada setiap 

jenjang pendidikan, matematika dapat membawa manusia untuk dapat berfikir 

kreatif dan dinamis. Pengajaran matematika merupakan sarana penunjang untuk 

berbagai disiplin ilmu pengetahuan lainnya, baik dalam ilmu pengetahuan alam 

maupun ilmu pengetahuan sosial. Matematika dapat digunakan sebagai ilmu 

untuk menganalisa dan untuk menyederhanakan sebagai problema, baik yang 

menyangkut dengan matematika itu sendiri maupun masalah lain yang timbul 

dalam masyarakat. 

Kenyataannya walaupun mata pelajaran matematika itu penting, namun 

masih banyak siswa yang kurang mampu menyelesaikan persoalan matematika, 

yang berdampak pada rendahnyaprestasi matematika. Tidak dimungkiri bahwa 

banyak kesulitan yang dihadapi dalam menyelesaikan soal matematika, yang 

berdampak pada rendahnya prestasi matematika. Murtiyasa (2015:28-29) 

menyatakan bahwa studi 3 tahunan Programme for International Student 

Assesment (PISA), yang diselenggarakan oleh Organitation for Economic 

Cooperation and Development (OECD) bertujuan untuk mengetahui literasi 

matematika siswa yang dilakukan mulai tahun 2000, menempatkan Indonesia 

pada posisi 39 dari 41 negara, tahun 2003 pada posisi 38 dari 40 negara, tahun 

2006 pada posisi 50 dari  57 negara, tahun 2009 pada posisi 61 dari 65 negara, dan 

tahun 2012 pada posisi 64 dari 65 negara.  
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The Programme for International Student Assement (PISA) adalah studi 

yang dikembangkan oleh beberapa negara maju di dunia yang tergabung dalam 

the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang 

berkedudukan di Paris, Prancis. PISA dilakukan setiap tiga tahun oleh Organisasi 

untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) (Wilkens, 2011). Tujuan 

umum dari PISA adalah untuk menilai sejauh mana siswa berusia 15 tahun di 

negara OECD (dan negara lainnya) telah memperoleh kemahiran yang tepat 

dalam membaca, matematika dan ilmu pengetahuan untuk membuat kontribusi 

yang signifikan terhadap masyarakat mereka (Wilkens, 2011). 

PISA mengkaji tiga komponen, yaitu: proses, isi, dan konteks (OECD, 

2013). Komponen proses terdiri dari proses perumusan situasi matematika, proses 

menerapkan konsep matematika, fakta, prosedur, dan penalaran, proses 

menafsirkan, mempekerjakan, dan mengevaluasi solusi. Komponen konteks 

adalah perubahan dan hubungan, ruang dan bentuk, kuantitas, dan ketidakpastian 

dan data. Selain itu, komponen konteks meliputi pribadi, pekerjaan, masyarakat, 

dan ilmiah dan teknologi. Soal PISA dikembangkan berdasarkan 4 konten, yang 

meliputi shape and space (ruang dan bentuk), change and relationship (perubahan 

dan hubungan), quantity (bilangan), dan uncertainly and data(ketidakpastian dan 

data). Dalam hal ini peneliti menggunakan soal PISA konten change and 

relationship yangberkaitan denganpokok pelajaran aljabar yang merupakan salah 

satu materi pada tingkat SMP. Menyelesaikan masalah aljabar pada PISA atau 

yaitu cara memperoleh jawaban dari soal/pertanyaan yang berhubungan dengan 

simbol (biasanya berupa huruf),variabel dan persamaan yang cara 

penyelesaiannya tidak langsung mempunyai aturan atau logaritma yang segera 

dapat digunakan untuk menentukan jawabannya dengan menggunakan konsep, 

pengetahuan, rumus, dan perhitungan yang telah dimiliki oleh siswa. (Aini, 2014: 

160). 

Hasil studi PISA tahun 2009 menunjukkan siswa yang mampu menjawab 

soal dengan benar pada geometri sebesar 47,5%, statistik 61,9%, dan bilangan 
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sebesar 53,7%. Kesulitan yang dihadapi siswa yaitu pada soal aljabar, karena dari 

hasil secara keseluruhan hanya 41,4% siswa yang menjawab benar. (Aini, 2014: 

159). Rendahnya prestasi tersebut tidak terlepas dari proses pembelajaran di 

sekolah, salah satunya siswa belum terbiasa menyelesaikan soal-soal dengan 

karakteristik konteks nyata, dan hanya mengerjakan soal-soal yang dicontohkan 

guru tanpa mengetahui manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya 

banyak kesalahan yang dilakukan siswa ketika di hadapkan pada soal-soal 

berbasis PISA, termasuk dalam mengerjakan soal PISA konten change and 

relationship/aljabar PISA. Analisis kesalahan secara mendetail dibutuhkan untuk 

meminimalisir kesalahan sehingga prestasi belajar matematika dapat ditingkatkan. 

Ariyadi Wijaya, dkk (2014) meneliti identifikasi kesulitan siswa di 

Indonesia dalam memecahkan soal matematika berbasis PISA yang 

menyimpulkan diantaranya siswa di Indonesia kesulitan dalam memahami tugas 

berbasis konteks dan mengubahnya menjadi masalah matematika. Hasil hasil 

penelitian tersebut berbeda dengan yang peneliti laksanakan dan belum mampu 

memberikan alternatif solusi sehingga penelitian ini masih layak untuk 

dilaksanakan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan,mengetahui dan 

menganalisis kesalahan, menghitung besar presentase setiap jenis kesalahan serta 

mengetahui faktor penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika model PISA  konten change andrelationship. Dengan demikian 

kesalahan-kesalahan serupa dapat diminimalisir sehingga prestasi belajar 

matematika dapat ditingkatkan. 

2. METODE

Penelitian ini jika ditinjau dari jenisnya termasuk penelitian kualitatif deskriptif. 

Menurut Sutama (2012:61) penelitian kualitatif lebih menekankan kepada 

pemahaman dan makna, berkaitan erat dengan nilai-nilai tertentu, lebih 

menekankan pada proses daripada pengukuran, mendeskripsikan, menafsirkan, 

dan memberikan makna dan tidak cukup dengan penjelasan belaka dan 
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memanfaatkan multimetode dalam penelitian.Dalam penelitian ini peneliti sebagai 

instrumen kunci untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah dan data yang 

dihasilkan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa.  

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIIIB semester gasal SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta pada tahun 2018/2019 yang berjumlah 29 siswa. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi meliputi : 

(1) metode pokok berupa tes untuk pengumpulan data yang kemudian diolah dan 

dianalisis, (2) metode bantu yaitu : (a) wawancara untuk mengetahui penyebab 

kesalahan, (b) dokumentasi untuk memperoleh data tentang profil sekolah, 

identitas siswa, dan foto hasil pekerjaan siswa dan dokumentasi pelaksanaan 

penelitian. 

Soal yang diujikan diambil dari PISA Released Mathematics Items yang 

dikeluarkan oleh OECD sehingga tidak dilakukan uji reliabilitas, karena sudah 

sesuai dengan standar PISA. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi metode 

yaitu dengan membandingkan data dari hasil metode tes, wawancara, dan 

dokumentasi.Analisis data dalam penelitian ini berupa proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil tes, wawancara dan 

dokumentasi. Aktifitas yang dilakukan dalam menganalisis penelitian ini, yaitu 

berupa mereduksi data yaitu tahapan mengoreksi jawaban hasil tes siswa yang 

sudah dikumpulkan untuk menemukan jenis-jenis kesalahan dan mencatat hasil 

wawancara, menyajikan data merupakan proses pengumpulan informasi atau data 

dari hasil peneltian yang sudah disusun dan terorganisir, memverifikasi data serta 

menarik kesimpulan merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian 

yang diperoleh. Berdasarkan jawaban dari siswa peneliti melakukan analisis data 

pekerjaan siswa dengan cara memeriksa hasil pekerjaan siswa selanjutnya peneliti 

melihat kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal.  

Untuk mengetahui presentase setiap jenis kesalahan digunakan rumus: 

P = 
𝒏

𝑵
× 𝟏𝟎𝟎 % 
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Keterangan : 

P = Presentasi jenis kesalahan 

n = Banyaknya kesalahan untuk masing-masing jenis kesalahan 

N = Banyaknya kemungkinan kesalahan/total seluruh kesalahan 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Soal tes yang diujikan terdiri dari 4 tema dengan jumlah 4 butir soal yang 

berhubungan dengan konten change and relationship atau aljabar PISA. Berikut 

disajikan tabel data hasil pekerjaan siswa dari 4 butir soal yang diujikan. 

Tabel 1. Deskripsi Data Hasil Pekerjaan Siswa 

Dari data tabel 1. diketahui bahwa presentase kesalahan siswa sebesar 

62% dengan jumlah jawaban salah 72. Sedangkan presentase jawaban benar 

sebesar 38% dengan jumlah jawaban benar 44. Berdasarkan data tersebut dapat 

diketahui bahwa presentase kesalahan lebih besar dibandingkan presentase 

jawaban benar. Sehingga kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa perlu 

dianalisis lebih lanjut. 

Data hasil analisis jawaban siswa yang dikembangkan berdasarkan 

kerangka analisis model Newman (Newman Error Analysis) diperoleh 4 jenis 

Konteks Soal 
Keterangan 

B S Total 

1 3 26 29 

2 0 29 29 

3 21 8 29 

4 20 9 29 

Total 44 72 116 

Presentase 38% 62% 100% 
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kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika PISA pada konten change 

and relationship yaitu kesalahan memahami (comprehension error), kesalahan 

transformasi (transformation error), kesalahan keterampilan proses penyelesaian 

(process skills error), dan kesalahan encoding. Deskripsi jumlah setiap jenis 

kesalahan pada setiap tema soal disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 2. Deskripsi Jumlah Setiap Jenis Kesalahan Setiap Item Soal 

Jenis Kesalahan 

Tema Soal 

Total 

1 2 3 4 

Kesalahan 

Pemahaman 
18 6 4 4 32 

Kesalahan 

Transformasi 
4 11 1 3 19 

Kesalahan 

Keterampilan 

Proses  

3 5 3 2 13 

Kesalahan 

Encoding 
1 7 0 0 8 

Total 26 29 8 9 

N (total seluruh kesalahan) 72 

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 2, maka diperoleh besar presentase 

untuk setiap jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika berbasis 

PISA pada konten change and relationship yaitu kesalahan pemahaman sebesar 

44,4%, maka termasuk tingkat kesalahan sedang, kesalahan transformasi sebesar 

26,4% maka termasuk tingkat kesalahan rendah, kesalahan keterampilan proses 

sebesar 18,1% maka termasuk tingkat kesalahan sangat rendah dan kesalahan 
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encoding sebesar 11,1% maka termasuk tingkat kesalahan sangat rendah. Berikut 

disajikan gambar histogram hasil presentase setiap jenis kesalahan. 

Gambar 1. Histogram Presentase Setiap Jenis Kesalahan 

Dari gambar 1 diperoleh hasil yang menunjukkan kesalahan pemahaman 

dan transformasi lebih banyak dilakukan siswa dibandingkan kesalahan lainnya. 

Selanjutnya akan dideskripsikan jenis kesalahan dan faktor penyebab kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan soal matematika PISA pada konten change and 

relationship berdasarkan hasil analisis data tes dan wawancara. 

3.1 Kesalahan pemahaman (comprehension errors) 

Jumlah kesalahan pemahaman yang dilakukan siswa dari seluruh soal yang 

diberikan adalah 32 kesalahan, dan merupakan kesalahan yang paling banyak 

dilakukan. Siswa melakukan kesalahan pemahaman pada semua soal yang 

diberikan.Kesalahan pemahaman yang banyak dilakukan siswa ini sesuai dengan 

hasil penelitian Ariyadi Wijaya, dkk (2014) yang menyatakan diantaranya siswa 

Indonesia sebagian besar memiliki kesulitan dalam memahami soal berbasis 

konteks seperti soal matematika PISA. Hal ini dapat dimaknai bahwa kemampuan 

siswa lemah dalam menyelesaikan soal konteks nyata.  
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Berikut merupakan contoh kesalahan pemahaman berdasarkan hasil 

pekerjaan dan wawancara terhadap siswa:  

Gambar 2. Kesalahan pemahaman siswa S11 

Dari gambar 2 terlihat bahwa siswa salah memahami serta kurang teliti 

dalam menentukan masalah dari soal, siswa menjawab hanya dengan uraian kata 

tanpa ada proses pengerjaan. Pada soal 1 diperlukan berfikir tingkat tinggi untuk 

menggunakan beberapa kemampuan mencari luas masing-masing martabak dan 

kemampuan menyimpulkan martabak mana yang lebih murah. Berdasarkan hasil 

wawancara tersebut dapat diketahui bahwa S11 belum paham maksud dari soal 

sebenarnya. S11 menjawab hanya dengan uraian kata tanpa ada proses 

pengerjaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesalahan yang dilakukan 

subjek berdasarkan kriteria kesalahan Newman termasuk dalam kesalahan 

memahami (comprehension errors), karena subjek belum memahami apa yang 

dimaksudkan dalam soal yang diberikan. Kesalahan disebabkan karena subjek 
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salah memahami dalam mengartikan maksud soal, sehingga mengakibatkan S11 

tidak dapat menyelesaikan soal dengan benar. 

Kemampuan menuangkan pikiran ke dalam strategi tersebut sesuai dengan 

hasil penelitian Abdullah, dkk (2015) yang menyatakan bahwa siswa menghadapi 

masalah untuk mengkorelasikan informasi dan pelaksanaan strategi yang 

digunakan dalam memecahkan masalah matematika. Hal ini dapat dimaknai 

bahwa siswa harus mampu membaca sambil berfikir untuk mampu mendapat 

informasi penting dan memilih konsep atau strategi yang tepat dalam pemecahan 

masalah PISA. 

3.2 Kesalahan transformasi (transformation errors) 

Jumlah kesalahan transformasi yang dilakukan siswa dari seluruh soal yang 

diberikan adalah 19 kesalahan, kesalahan transformasi merupakan kesalahan 

terbanyak setelah kesalahan pemahaman yang dilakukan oleh siswa. Faktor 

penyebab kesalahan yang paling banyak dilakukan siswa dalam kesalahan 

transformasi adalah siswa masih bingung serta belum terbiasa dalam mengerjakan 

soal serupa menggunakan konsep permisalan bentuk aljabar. Berikut merupakan 

contoh kesalahan transformasi berdasarkan hasil pekerjaan dan wawancara 

terhadap siswa:  

Gambar 3. Kesalahan transformasi siswa S11 
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Dari gambar 3 terlihat S11 sudah mengetahui maksud dari soal, hanya saja 

siswa belum mampu untuk mengerjakanya ke dalam konsep aljabar serta merubah 

masalah nyata ke dalam model matematika. Berdasarkan jawaban tersebut 

nampak bahwasanya S11 kebingungan mengerjakan soal permisalan bentuk 

aljabar.Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa S11 

masih bingung dan belum terbiasa mengerjakan soal serupa menggunakan 

persamaan aljabar. Meskipun S11 sudah mengetahui apa yang dimaksud dari soal. 

Namun dikarenakan subjek masih bingung dalam memahami maksud dari soal 

serta ketidakterbiasanyaS11 dalam merubah ke model matematika atau bentuk 

aljabar maka hasil jawaban S11 hanya berdasarkan apa yang menurut S11 benar. 

Dapat disimpulkan bahwa S11 melakukan kesalahan mengerjakan soal PISA 

menurut kreteria newman yaitu kesalahan transformasi(transformation errors) 

dimana S11 belum terbiasa mengerjakan soal serupa menggunakan konsep 

permisalan bentuk aljabar serta salah dalam merubah soal ke dalam model 

matematika. 

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa kesalahan tersebut 

dipengaruhi oleh faktor kebingungan dalam merubah model matematika dan tidak 

biasanya siswa dalam mengerjakan soal serupa persamaan aljabar.Hasil tersebut 

senada dengan hasil penelitian Siti Nur Ulifa (2014) yang menyatakan diantaranya 

siswa melakukan kesalahan-kesalahan yang bervariasi karena siswa masih 

bingung dalam mamahami maksud dari soal relasi yang diberikan. Hasil 

penelitian tersebut dapat dimaknai bahwa kemampuan siswa dalam menggunakan 

konsep untuk merubah masalah nyata ke dalam model matematika atau bentuk 

aljabar masih rendah. 

3.3 Kesalahan keterampilan proses (process skill errors) 

Jumlah kesalahan keterampilan proses yang dilakukan siswa dari seluruh soal 

yang diberikan adalah 13 kesalahan. Faktor penyebab kesalahan yang paling 

banyak dilakukan siswa dalam kesalahan keterampilan proses adalah siswa 
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tampak kesulitan melakukan proses pemecahan masalah pada soal, akibatnya 

proses perhitungan yang dilakukan salah. Berikut merupakan contoh kesalahan 

keterampilan proses berdasarkan hasil pekerjaan dan wawancara terhadap siswa:  

Gambar 4. Kesalahan keterampilan proses siswa S11 

Berdasarkan hasil wawancara siswa kurang teliti dalam menuliskan 

jawaban karena tidak realistis yaitu 2 meter, karna jarak langkah manusia tidak 

mungkin sampai 2 meter. Dapat disimpulkan bahwa S11 melakukan kesalahan 

keterampilan proses penyelesaian (process skills error) dimana siswa nampak 

kesulitan melakukan proses pemecahan masalah pada soal. Dari hasil wawancara 

dapat diketahui bahwa kesalahan tersebut dipengaruhi oleh ketidaktelitian siswa 

dalam mensubtitusikan nilai ke dalam rumus sehingga salah dalam menentukan 

model matematika.Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Ariyadi Wijaya (2012:1-2) bahwa hanya 0,1% siswa indonesia mampu 

mengembangkan dan mengerjakan permodelan matematika yang menuntut 

keterampilan berfikir dan penalaran.  

Dari kesalahan-kesalahan yang diperoleh, banyak siswa yang kesulitaan 

karena soal PISA mempunyai karakteristik sesuai konteks nyata dan 

membutuhkan kemampuan penalaran. Oleh karena itu, siswa harus terbiasa 
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mengerjakan soal matematika serupa PISA untuk mengembangkan kemampuan 

matematikanya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Rita Novita, Zulkardi, dan 

Yusuf Hartono (2012) yang menyimpulkan diantaranya pemecahan masalah pada 

soal matematika serupa PISA memiliki efek potensial dalam mengeksplorasi 

kemampuan pemecahan masalah matematika, meningkatkan penalaran, kreativitas 

dan kemampuan pemikiran siswa. 

4. PENUTUP

Analisis kesalahan siswa dikembangkan berdasarkan kerangka analisis kesalahan 

Newman (Newman Error Analysis) diperoleh 4 jenis kesalahan dan besar 

presentase setiap jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika 

berbasis PISA konten change and relationship yaitu kesalahan pemahaman 

(comprehension error) 44%, kesalahan transformasi (transformation error) 

26,4%, kesalahan keterampilan proses (process skills) 18,1% dan kesalahan 

encoding sebesar 11,1%. Kesalahan pemahaman dan kesalahan transformasi 

merupakan kesalahan yang lebih dominan dibandingkan kesalahan lainya. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

soal matematika berbasis PISA pada konten change and relationship adalah 62% 

dengan jumlah jawaban salah 72 lebih besar dibandingkan presentase jawaban 

benar yaitu hanya 38% dengan jumlah jawaban benar 44.Hasil presentase 

kesalahan yang lebih besar tersebut senada dengan hasil penelitian Rini Sulastri, 

dkk (2014) yang menyimpulkan diantaranya 42,85% mahasiswa mempunyai 

kemampuan pada tingkat kurang dalam menyelesaikan soal PISA. Hasil penelitian 

ini dapat dimaknai bahwa sebagian besar siswa masih kesulitan menyelesaikan 

soal matematika PISA. Secara umum faktor penyebab kesalahan adalah 

kemampuan penalaran, pemahaman dan kreativitas siswa yang rendah dalam 

memecahkan masalah konteks nyata ke dalam bentuk aljabar. 
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