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Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Geometri Berorientasi 

PISA Ditinjau dari Gender Pada Siswa Kelas VIII SMP Muhammadiyah 2 

Masaran 

 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk: 1) Menguji perbedaan kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal geometri berorientasi PISA ditinjau dari gender. 2) 

Mendiskripsikan kesalahan yang dilakukan siswa dalam membaca petunjuk soal 

geometri berorientasi PISA berdasarkan metode Nolting. 3) Mendiskripsikan 

kesalahan konsep yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal geometri 

berorientasi PISA berdasarkan metode Nolting. Jenis penelitian ini menggunakan 

penelitian mix method (kuantitatif dan kualitatif) dengan model triangulasi. Hasil 

analisis dari penelitian ini diperoleh kesipulan: 1) tidak terdapat perbedaan 

kemampuan siswa laki-laki dan perempuan dalam menyelesaikan soal geometri 

berorientasi PISA. 2) kesalahan membaca petunjuk (misread-directions erors) yang 

dilakukan oleh siswa laki-laki sebanyak 42,7% sedangkan pada siswa perempuan 

sebanyak 29,3% hal ini berarti siswa laki-laki lebih banyak yang melakukan 

kesalahan membaca petunjuk soal. Penyebab kesalahan siswa dalam membaca 

petunjuk soal (misread-directions erors) disebabkan karena siswa kurang teliti dan 

kurang memahami apa yang dimaksudkan dalam soal. 3)  kesalahan konsep (concept 

error) terdapat 57% terjadi pada siswa perempuan sedangkan pada siswa laki-laki 

terdapat 70,4% yang melakukan kesalahan konsep. Penyebab kesalahan konsep 

(concept errors) disebabkan siswa salah dalam menggunakan rumus dalam menjawab 

permasalahan yang disajikan dalam soal serta penggunaa rumus yang tidak sesuai 

dengan kondisi atau prasyarat berlakunya rumus tersebut. 

 

Kata kunci: soal geometri, nolting, PISA, gender 

Abstract 

 

The purposes of this study are: 1) To examine the differences in students' ability in 

doing the task of  PISA-oriented geometry  observed from the students’ gender. 2) 

To describe the error made by the students in reading the instruction of task about 

PISA-oriented geometry based on the Nolting method. 3) To describe the concept 

errors made by the students in doing the task of PISA-oriented geometry based on 

the Nolting method. The type of this research uses mix method research (quantitative 

and qualitative) using the Triangulation Strategy model. The analysis results of this 

study show that: 1) there was no difference in the ability of male and female students 

in doing the task of PISA-oriented geometry . 2) misread-directions erors made by 

male students as much as 42.7% while in female students as much as 29.3% this 

means that more male students make mistakes reading the question instructions. The 

cause of students' error in reading the task instructions is caused by the students who 

are not careful enough and do not understand what is meant in the task. 3) concept 
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error has 57% occur in female students while it has 70.4% occur  in male students 

who make a concept error. The cause of concept errors is caused by the students who 

use  the wrong formula in answering the problem  presented in the task and the users 

of the formula who are not appropriate with the conditions or the prerequisites of the 

formula. 

 

Keyword: geometry, nolting, PISA, gender 

 

1. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu cabang ilmu pendidikan yang memberikan 

pengaruh bagi perkembangan teknologi modern. Perkembangan matematika juga 

semakin pesat, baik materi maupun kegunaannya (Hartika, 2016). Dimana 

penerapannya mencakup berbagai bidang ilmu pengetahuan, serta turut andil 

memajukan kemampuan berpikir analisis. Ngilawajan (2013) menyatakan bahwa 

objek dasar matematika berupa fakta, konsep, operasi dan prinsip memiliki sifat 

abstrak. Objek kajian yang abstrak tersebut memungkinkan manusia untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir dan bekerja sama secara efektif dalam 

mempelajari dan memahami matematika. Penguasaan matematika yang kuat akan 

memberikan peluang yang besar dalam menghadapi era industri 4.0. Pembelajaran 

matematika memiliki andil dalam pendidikan seperti yang dinyatakan oleh Pulungan 

(2014) bahwa matematika memiliki peran dalam mencapai tujuan pendidikan sesuai 

undang-undang. 

Penerapan pembelajaran matematika tidak sedikit siswa yang mengalami 

kesulitan memahami soal matematika. Namun kesulitan yang dihadapi oleh siswa 

berdampak pada rendahnya prestasi siswa (Hartika, 2016). Belum lagi metode guru 

matematika yang cenderung konservatif dalam penyampaian materi pembelajaran. 

Keadaan tersebut mendukung terjadinya kemerosotan mutu lulusan. Hal tersebut 

ditandai rendahnya prestasi belajar matematika dibanding mata pelajaran yang lain. 

Dalam proses pembelajaran guru memiliki peran dalam melatih dan meningkatkan 

kemampuan siswa. Khususnya kemampuan memahami soal yang mengharuskan 

siswa untuk membaca, menterjemahkan secara detail tentang kunci, bahasa atau apa 

saja yang diketahui dari suatu persoalan (Lilis, 2013). 
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Survey Programe for International Study Assesment (PISA) yang diinisiasi 

oleh OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) untuk 

mengevaluasi sistem pendidikan dari 72 negara diseluruh dunia setiap 3 tahun 

melakukan tes bersifat diagnostik kepada murid berusia 15 tahun yang dipilih secara 

acak meliputi mata pelajaran utama yaitu membaca, matematika dan sains. Hasil 

penelitian tersebut 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. 

Hasil survey OECD pada tahun 2015 menyatakan bahwa kemampuan 

matematika siswa Indonesia menempati peringkat 63 dari 69 negara. Dan dari ketiga 

mata pelajaran utama yang di teskan matematika menempati skor terendah yaitu 335 

daripada membaca terdapat 350 poin dan sains menempati 359 poin.  Sedangkan data 

dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan kebudayaan (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural, disingkat UNESCO) Pererikatan Bangsa-

Bangsa, mutu pendidikan matematika di Indonesia berada pada peringkat 34 dari 38 

negara yang diamati. 

Rendahnya prestasi belajar matematika siswa di Indonesia dapat dilihat dari 

hasil survey Pusat Statistik Internasional untuk Pendidikan (National Center for 

Education in Satistics, 2003) terhadap 41 negara dalam pembelajaran matematika. 

Indonesia memperoleh peringkat ke 39 di bawah negara Thailad dan Uruguay. 

Rendahnya prestasi tersebut tak terepas dari proses pembelajaran, akibatnya siswa 

banyak melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal berbasis PISA. Kesalahan 

pemecahan masalah matematika perlu adanya analisis secara mendalam untuk 

meminimalisir tingkat kesalahan siswa sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar 

matematika. 

Prestasi belajar merupakan hasil dari sebuah proses yang didalamnya terdapat 

sejumlah faktor, antara lain kemauan, kemampuan, media pembelajaran, kesiapan 

guru maupun siswa, kurikulum pembelajaran serta metode penyampaian (Amir, 

2013). Konstruk sosial dan jenis kelamin berpengaruh pada hasil pembelajaran 

matematika seperti yang dikutip dari Nafi’an (2011) menyatakan bahwa “Gender, 

social, and cultural dimensions are very powerfully interacting in conceptualization 
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of mathematics education, ...”. Menurut American Psychological Association 

(Science Daily, 6 Januari 2010) mengemukakan berdasarkan analisis terbaru dari 

penelitian internasional kemampuan perempuan di seluruh dunia dalam matematika 

tidak lebih buruk dari pada kemampuan laki-laki meskipun laki-laki telah memiliki 

kepercayaan diri yang lebih dari perempuan dalam matematika, dan perempuan-

perempuan dari negara dimana kesetaraan gender telah diakui menunjukkan 

kemampuan yang lebih baik dalam tes matematika. Dengan kata lain perubahan 

proses pembelajaran matematika yang menyenangkan dengan memperhatikan aspek 

gender yang berkeadilan sehingga siswa laki- laki dan perempuan tidak lagi takut 

atau cemas dalam pelajaran matematika. 

Kemampuan siswa dalam belajar geometri terdiri dari 5 ketrampilan, yaitu: 

visual skill, descriptive skill, drawing skill, logical skiil and applied skill (Hoofer 

dalam Riyadi, 2014). Sedangkan hasil penelitian Clement dan Battista dalam Mega 

Teguh Budiarto (2002), dengan 52 sampel terdapat 64%  siswa mengetahui persegi 

panjang adalan jajar genjang, selain itu terdapat 50% siswa tidak menyukai masalah 

pembuktian serta siswa lebih baik dalam memecahkan masalah geometri yang 

disajikan visual dibanding verbal. Rendahnya keterampilan geometri siswa menjadi 

salah satu penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika 

model PISA. 

Untuk menganalisis jenis kesalahan siswa, peneliti menggunakan teori Nolting. 

Teori tersebut mengelompokkan ada enam jenis kesalahan dalam mengerjakan tes, 

yaitu: 1) Kesalahan membaca petunjuk (misread-directions erors); 2) Kesalahan 

kecerobohan (careless errors); 3) Kesalahan konsep (concept errors); 4) Kesalahan 

penerapan (application errors); 5) Kesalahan melakukan tes (test-taking errors); dan 

6) Kesalahan belajar (study errors). Pada penelitian ini difokuskan pada dua macam 

kesalahan yang dilakukan oleh siswa yaitu kesalahan membaca petunjuk dan 

kesalahan konsep. 

Banyaknya kesalahan siswa dapat menjadi indikator sejauh mana siswa dapat 

menguasai materi (Kurniawan, 2007). Kesalahan yang sering dialami oleh siswa 

yaitu kesalahan membaca petunjuk dan kesalahan konsep. Hal tersebut diperkuat 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Aroysi (2018) menunjukkan bahwa kesalahan 
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membaca petunjuk terdapat pada urutan nomor dua setelah kesalahan melakukan tes 

dan kesalahan konsep pada urutan ketiga. 

Penelitian ini dilakukan pada siswa SMP karena berdasarhan hasil survey 

OECD menunjukkan masih rendahnya tingkat kemampuan literasi matematika siswa. 

Program penilaian PISA yang dilakukan tiap tiga tahunnya difokuskan pada siswa 

berusia antara 15 tahun, yang berarti siswa berada pada bangku Sekolah Menengah 

Pertama. Sehingga penelitian ini mengambil siswa SMP sebagai subjek penelitian. 

Data lain dari Litbang Kemendikbud, secara umum perolehan nilai rerata Ujian 

Nasional SMP/MTs Tahun Pelajaran 2016/2017 menurun dibanding dengan Tahun 

Pelajaran 2015/2016 dari nilai 58,61 turun menjadi 54,25. Nilai rata-rata Mata 

Pelajaran Matematika sendiri masih rendah. Hal ini dapat dilihat dengan perolehan 

nilai rata-rata Ujian Nasional Matematika tahun 2017 hanya 50,31 yang jauh lebih 

rendah dibandingkan nilai rata-rata Ujian Nasional Bahasa Indonesa 64,32 dan IPA 

52,19.  

Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Geometri berorientasi PISA 

ditinjau dari Gender Pada Siswa Kelas VIII SMP Muhammadiyah 2 Masaran”. 

Penetapan siswa kelas VIII SMP tersebut sebagai subjek penelitian karena SMP 

tersebut sebagai salah satu SMP yang banyak diminati di popuasi daerah tersebut. 

Selain itu pada sekolah ini sudah menggunakan kurikulum terbaru sehingga sesuai 

dengan penelitian ini. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian inimmerupakan mix method atau penelitian kombinasi. Metode 

penelitian kombinasi merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan dua 

metode penelitian yaitu kuantitatif dan kualitatif. Mertens dan Hesse-Bibier (2010) 

dalam Sutama (2019) menjelaskan bahwa penelitian kombinasi merupakan peneliti 

mengumpulkan dan menganalisis data, mengintegrasikan, menarik simpulan secara 

inferensial dengan menggunakan dua pendekatan penelitian yaitu penelitian 

kuantitatif dan kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini 
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menggunakan metode penelitian kombinasi untuk menjawab pertanyaan sehingga 

akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif. 

Penelitian mix methods digunakan untuk menjawab rumusan masalah sehingga 

didapatkan jawaban yang lebih komprehensif. Dengan dua pendekatan penelitian, 

yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif penelitian ini untuk mengetahui kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan soal geometri beorientasi PISA. Sehingga dengan 

diketahui kriteria dan letak kesalahan siswa, didapatkan solusi untuk mengurangi 

kesalahan siswa. 

Penelitian ini menggunakan siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 2 Masaran 

sebagai populasi penelitian. Sebagai sampel penelitian, peneliti mengambil kelas 

VIII B sebagai selas penelitian yang terdapat sebanyak 31 siswa dengan 17 siswa 

laki-laki dan 14 siswa perempuan. sebagai kelas uji coba. Peneliti mengambil satu 

kelas yaitu kelas VIII A yag terdapat sebanyak 32 siswa untuk melakukan uji coba 

validitas instrumen soal. 

Uji instrumen soal menggunakan uji validitas setiap items soal dan uji 

reliabilitas. Uji validias soal menggunakan rumus korelasi Product Moment sehingga 

diperoleh rxy. Kemudian dibandingkan dengan nilai koefisien tabel r dengan taraf 

signifikan 5%. Uji reliabilitas untuk menguji konsistensi soal bila  pengukuran 

dilakukan berulang maka soal . Dengan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha. 

teknik analisis kuantitatif dengan menggunakan rumus uji-T (independent samples 

test). Pada penelitian ini menggunakan triangulasi teknik. Teknik yang digunakan 

adalah teknik test, wawancara dan dokumentasi. Digambarkan pada gambar 

dibawah: 

 

 

Gambar 1. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data 

 

Untuk menganalisis data kualitatif dengan reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan berdasarkan metode nolting. Data yang akan dianalisis 

sebelumnya dilakuka uji prasarat dengan uji normalitas dan homogentas. Uji 

normalitas menggunakan metode Lillefors dengan taraf signifikansi 5%. Uji 

Wawancara Dokumentasi 
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normalitas digunakan untuk menguji apakah data tersebut telah berdstrinusi normal 

atau tidak. Untuk uji homogenitas merupakan pengujian mengenai sama tidaknya 

variansi dari variabel bebasnya. Uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui 

apakan data dari variabel bebas bersifat homogen atau tidak. Dalam penelitian ini, 

menggunakan metode Bartllet dengan taraf signifikansi 5%. Selanjutnya, setelah data 

memenuhi uji prasyarat, menganalisis kesalahan membaca petunjuk (misread-

directions erors) dan kesalahan konsep (concept errors) dengan menggunakan 

metode Nolting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Komponen Analisis Data Model Alir 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 2 Masaran. 

Dengan mengambil kelas VIII A sebagai uji coba dan kelas VIII B sebagai kelas 

penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menyajikan soal geometri berorientasi 

PISA kepada siswa SMP kelas VIII untuk mengetahui letak kesalahan siswa. 

Kesalahan yang dilakukan oleh siswa sebagai sebuah akibat dari seberapa tinggi 

kemampuan yang dimiliki siswa dalam menguasai materi. Hal ini sejalan dengan 

Reduksi data 

Pasca Selama Antisipasi 

Penyajian data 

Selama Pasca 

Pasca Selama 

Penarikan Kesimpulan/Verivikasi 

A
N

A
L

IS
IS

 

Masa pengumpulan data 
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penelitian Lerner (2003) bahwa kesalahan umum yang dilakukan oleh siswa karena 

kurangnya pemahaman siswa dalam penguasaan materi tentang simbol, nilai tempat, 

perhitungan dan penggunaan proses. Berdasarkan data yang diperoleh dari kelas 

penelitian dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan.  

Sehingga diperoleh nilai mean laki-laki 77.8 dan sedangkan perempuan 74.5.  

Hasil kemampuan siswa pada kelas penelitian diperoleh dengan memberikan 

instrumen soal geometri yang telah valid. Uji validitas dilakukan pada kelas sampel 

sebanyak 32 siswa pada kelas VIII A. Dari 5 soal yang diujikan ke kelas sampel 

terdapat 4 soal yang valid. Instrumen soal dikatakan valid jika 𝑟xy > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan 

taraf signifikansi 5% yang kemudian dilakukan uji reliabilitas dengan rumus 

Crinbach’s Alpha. Dari uji reliabel diperoleh r11 = 0.565973 dan rtabel = 0.361 

sehingga soal telah reliabel karena r11 > rtabel.  

Soal yang telah valid diujikan ke kelas penelitian untuk memperoleh data 

kemampuan siswa yang kemudian dianalisis kesalahan serta faktor penyebabnya 

sesuai dengan metode Nolting. Seluruh data yang diperoleh dari kelas penelitian 

dilakukan uji prasyarat yaitu normalitas dan homogenitas. Uji normalitas dilakukan 

dengan metode Lilliefors dengan taraf signifikansi 5%. Data dinyatakan normal jika 

Lmaks < Ltabel. Perhitungan dari uji normalitas diperoleh hasil laki-laki Lmaks = 0.0643 

dan Ltabel = 0.206 sedangkan pada siswa perempuan diperoleh Lmaks = 0.1819  dan 

Ltabel = 0.213 hal ini dapat disimpulkan bahwa data tersebut telah berdistribusi 

normal. 

Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan metode Bartlett dengan 

taraf signifikansi 5%. Data dikatakan homogen apabila X2 < X2
tabel, dari data pada 

penelitian ini diperoleh X2= 5.991 dan X2
tabel = 4.0492. hal ini menunjukkan bahwa 

data tersebut diperoleh dari populai yang homogen, karena uji prasyarat dari 

homogenitas terpenuhi.  

Data yang telah berdistribusi normal dan homogen selanjunya dilakukan uji 

hipotesis dengan uji-T (independent sampels test). Berdasarkan uji hipotesis yang 

dilakukan menunjukkan nilai thitung < ttabel untuk taraf signifikansi 5%. Dengan nilai 

thitung = 0.7118 dan nilai ttabel = 1.6990. Sehingga H0 diterima maka hal tersebut 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kemampuan siswa laki-laki dan perempuan 



 

9 
 
 

dalam menyelessaikan soal geometri berorientasi PISA. Hal tersebut sejalan dengan 

hasil penelitian National Assasment of Educational Progress. Amerika bahwa tidak 

ada perbedaan yang signifikan kemampuan siswa laki-laki dan perempuan dalam 

memperoleh nilai matematika.  

Hasil hipotesis tersebut menunjukkan bahwa kemampuan dari siswa laki-laki 

dan perempua sama. Karena pada dasarnya kemampuan yang dimiliki siswa tidak 

bergantung pada jenis kelamin, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kemampuan 

yang dimiliki siswa dalam memecahkan masalah geometri bergantung pada seberapa 

dalam pemahaman siswa dalam penguasaan materi. Sama halnya dengan hasil 

penelitian yang dilakukan Yumniyati (2016) jika ditinjau secara keseluruhan, laki-

laki dan perempuan tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kreatif 

materi geometri setelah dikontrol dari kemampuan spasial. Mengenai karakteristik 

laki-laki yang ditinjau dari aspek biologis, sosiologis dan psikologis memang 

berbeda.  Namun, dalam pembelajaran matematika, perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan menipis bahkan tidak ada perbedaan. Mengingat pada abad 21 ini tidak 

ada batas bagi anak perempuan maupun laki-laki untuk memperoleh pendidikan 

setinggi-tingginya. 

Selanjutnya hasil dari olah data tersebut akan dianalisis berdasarkan teori 

nolting. Dalam melakukan analisis, siswa akan dibagi menjadi tiga kategori yaitu 

tinggi, sedang dan rendah. Pengkategorian siswa ditinjau dari jenis kelamin laki-laki 

dan perempuan yakni sebanyak 31 sampel. Terdapat 9 siswa dengan kategori tinggi 

yaitu dengan nilai lebih dari 83,00 , dalam kategori sedang dengan nilai antara 69,00 

- 83,00 sedangkan siswa yang masuk dalam kategori rendah dengan nilai dibawah 

69,00. 

Peneliti akan mengkategorikan kemampuan siswa sesuai dengan standar 

deviasi yang diperoleh  dan ditinjau dari gender. Dari sampel yang ada terdapat 17 

siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Pada siswa laki-laki ada sebanyak 4 siswa 

yang masuk dalam kategori tinggi, 11 siswa dalam kategori sedang dan 2 orang 

dalam kategori rendah. Sedangkan untuk siswa perempuan, terdapat 5 siswa dalam 

kategori tinggi, 5 dalam kategori sedang dan yang masuk dalam kategori rendah 

sebanyak 4 siswa. Dari masing-masing pengkategorian tersebut, diambil masing-
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masing 1 (satu) sampel siswa laki-laki dan perempuan di setiap pengkategorian untuk 

dianalisis kesalahannya dalam menyelesaikan soal menurut teori nolting. Kesalahan 

tersebut bisa dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1. Indikator Kesalahan Membaca Petunjuk Laki-Laki 

Soal Jawaban Siswa Jenis 

Kesalahan 

Terdapat almari es yang dilengkapi 

dengan Anti-Bacterial Health Guard 

yang akan membuat hidup Anda lebih 

segar dan lebih sehat dengan 

perlindungan alami yang higienis. 4 

tahap pada filter “Health Guard” 

efektif menyingkirkan 99% bakteri, 

debu dan bau tak sedap. 3 tahap 

pertama melenyapkan bakteri yang 

bersirkulasi bersama udara dan filter 

terakhir menghilangkan bau tak sedap. 

Jika almari es ini difoto dari atas, maka 

gambarlah yang tepat… 

 

 1.  

2.  

 

Mi 

 

Pada Tabel 1. menunjukkan kesalahan konsep yang dilakukan oleh siswa laki-laki. 

Terlihat pada jawaban nomor 1 menunjukkan bahwa tidak menguasai rumus 

phytagoras yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada soal yang 

disajikan. Sehungga siswa salah dalam menuliskan jawaban soal. Sedangkan 

jawaban nomor 2 menunjukkan bahwa siswa kurang memahami konsep mencari 

keliling suatu bangun. Sehingga terlihat pada gambar tersebut siswa salah dalam 

menentukan keliling pada bagun segi lima.  

 



 

11 
 
 

Tabel 2. Kesalahan Membaca Petunjuk Perempuan 

No Soal Jawaban Siswa Jenis 

Kesalahan 

1. Gambar dibawah menunjukkan sepetak 

kebun pak Karto berbentuk persegi dan 

dibagi menjadi 2 bagian yang sama, 

bagian pertama akan ditanami jagung 

dan bagian kedua akan ditanami 

singkong. Jika lebar yang akan 

ditanami jagung 10m. Tentukan luas 

seluruh kebun pak Karto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

Mi 

2. Perhatikan perhatikan ketiga bangun 

yang terbentuk dari segilima berikut! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lengkapi tabel berikut sampai bangun 

ke 3 
 

Banyak segi 

lima 

Keliling 

1 5 cm 

2 8 cm 

…. …. 

2.  

Mi 

 

Berikut adalah contoh kesalahan konsep yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal geometri berorientasi PISA: 

3.1 Kesalahan konsep siswa laki-laki 

10 m 

Bangun 1 

Bangun 2 

1  cm 

Bangun 3 

……………..

. 
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Tabel 3. Kesalahan Konsep Laki-Laki 

No Soal Jawaban Siswa Jenis 

Kesalahan 

1. Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Pak Dono ingin membuat rumah 

dengan sketsa seperti pada gambar 

diatas. Dia ingin membeli kayu untuk 

membuat kuda-kuda yang berbentuk 

segitiga sama kaki. Juka ukuran kuda-

kudanya sesuai dengan gambar diatas, 

tentukan tinggi kuda-kuda tersebut  

1.  

Co 

2. Perhatikan perhatikan ketiga bangun 

yang terbentuk dari segilima berikut! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lengkapi tabel berikut sampai bangun 

ke 3 
 

Banyak 

segi lima 

Keliling 

1 5 cm 

2 8 cm 

…. …. 

2.  

Co 

 

Pada Tabel 3. menunjukkan kesalahan konsep yang dilakukan oleh siswa laki-laki. 

Terlihat pada jawaban nomor 1 menunjukkan bahwa tidak menguasai rumus 

phytagoras yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada soal yang 

disajikan. Sehungga siswa salah dalam menuliskan jawaban soal. Sedangkan 

Bangun 1 

Bangun 2 

1  cm 

Bangun 3 

……………..

. 

\ \ \ \ \ \

13 

24 
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jawaban nomor 2 menunjukkan bahwa siswa kurang memahami konsep mencari 

keliling suatu bangun. Sehingga terlihat pada gambar tersebut siswa salah dalam 

menentukan keliling pada bagun segi lima.  

3.2 Kesalahan konsep siswa perempuan 

Tabel 4. Kesalahan Konsep Perempuan 

No Soal Jawaban Siswa Jenis 

Kesalahan 

1. Gambar dibawah menunjukkan sepetak 

kebun pak Karto berbentuk persegi dan 

dibagi menjadi 2 bagian yang sama, 

bagian pertama akan ditanami jagung 

dan bagian kedua akan ditanami 

singkong. Jika lebar yang akan 

ditanami jagung 10m. Tentukan luas 

seluruh kebun pak Karto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Co 

2. Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Pak Dono ingin membuat rumah 

dengan sketsa seperti pada gambar 

diatas. Dia ingin membeli kayu untuk 

membuat kuda-kuda yang berbentuk 

segitiga sama kaki. Juka ukuran kuda-

kudanya sesuai dengan gambar diatas, 

tentukan tinggi kuda-kuda tersebut 

 

1.  

Co 

 

Kesalahan konsep (concept error) yang dilakukan oleh siswa perempuan 

terlihat pada gambar 4. gambar nomor 1 menunjukkan bahwa  kesalahan konsep 

siswa terletak pada kurangnya kemampuan siswa dalam memahami konsep bangun 

10 m 

\ \ \ \ \ \

13 

24 
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geometri. Siswa mengerjakan dengan rumus persegi panjang, yang seharusnya 

penyelesaian pada soal yaitu mencari luas kebun pak Karto berbentuk persegi dengan 

rumus sisixsisi. Pada gambar nomor 2 mununjukkan bahwa siswa kurang memahami 

rumus phytagoras untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada soal.  

Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa kesalahan konsep 

kesalahan membaca petunjuk yang dilakukan siswa laki-laki pada kategori tinggi 

sebanyak 11,7% kesalahan membaca petunjuk (misread-directions erors), 11,7% 

kesalahan konsep (concept error) pada kategori sedang terdapat 17,6% kesalahan 

membaca petunjuk (misread-directions erors), 47% kesalahan konsep (concept 

error) dan pada kategori rendah terdapat 0% kesalahan membaca petunjuk (misread-

directions erors), 11,7%  kesalahan konsep (concept error). Sedangkan kesalahan 

yang dilakukan oleh siswa perempuan pada kemampuan tinggi sebanyak 14,2% 

kesalahan membaca petunjuk (misread-directions erors), 21,4%  kesalahan konsep 

(concept error). Pada kemampuan sedang terdapat 21,4% kesalahan membaca 

petunjuk (misread-directions erors), dan pada kemampuan siswa rendah terdapat 

7,1% kesalahan membaca petunjuk (misread-directions erors), 11,7% kesalahan 

konsep (concept error). 

Kesalahan konsep (concept errors) disebabkan siswa salah dalam 

menggunakan rumus dalam menjawab permasalahan yang disajikan dalam soal serta 

penggunaa rumus yang tidak sesuai dengan kondisi atau prasyarat berlakunya rumus 

tersebut. Misalnya salah dalam menggunakan rumus keliling bangun segi lima, 

rumus luas serta rumus phytagoras. Seperti hasil penelitian dari Wahyu (2017) yang 

menyatakan bahwa kesalahan konsep yang dilakukan oleh siswa, siswa tidak mampu 

mengidentifikasi rumus atau metode apa yang akan digunakan dalam menyelesaikan 

soal. 

Kesalahan yang dilakukan oleh siswa umumnya dipengaruhi oleh faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor dari dalam diri siswa itu 

sendiri, seperti rasa ingin tau dan motifasi diri siswa. sedangkan faktor eksternal 

yaitu faktor dari luar diri siswa seperti, guru, teman, masyarakat dan orangtua. 

Penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika karena 

kemampuan siswa yang rendah dalam mengintepretasikan jawaban ke dalam bentuk 
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gambar serta penjelasannya. Serta rendahnya kemampuan literasi siswa dalam 

bentuk menalar dan memahami soal berorientasi PISA. 

Redahnya kemampuan siswa dalam memahami soal geometri dalam konteks 

kehidupan sehari-hari mengakibatkan miskonsepsi terhadap apa yang diharapkan 

oleh soal. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Farida (2015) menyimpulkan bahwa siswa belum bisa mengubah informasi dari soal 

kedalam bentuk ungkapan matematika karena siswa tidak memperhatikan maksud 

soal. Siswa sering miskonsepsi dalam menafsirkan soal dan dituangkan ke dalam 

jawaban. Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Junaidi (2015) “Based 

on the results of the analysis of student work and interviews is was revealed that the 

cause of the error because the students did not understand the meaning that it could  

not write about what is known and what is being asked correctly” yang berarti 

kesalahan siswa terjadi karena siswa tidak mengerti apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan soal dengan benar. 

Kesalahan dalam membaca petunjuk dan kesalahan konsep yang dilakukan 

oleh siswa baik itu siawa laki-laki ataupun perempuan tak jauh berbeda. Keduanya 

tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal tersebut sejalan dengan American 

Psychological Association (Science Daily, 6 Januari 2010) (dalam Lestari, 2010) 

mengemukakan berdasarkan analisis terbaru dari penelitian internasional 

kemampuan perempuan di seluruh dunia dalam matematika tidak lebih buruk 

daripada kemampuan laki-laki meskipun laki-laki memiliki kepercayaan diri yang 

lebih dari perempuan dalam matematika, dan perempuan-perempuan dari negara 

dimana kesamaan gender telah diakui menunjukkan kemampuan yang lebih baik 

dalam tes matematika. Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang diuraikan di atas 

menunjukkan bahwa adanya keberagaman hasil penelitian mengenai peran gender 

dalam pembelajaran matematika. Beberapa hasil menunjukkan adanya faktor gender 

dalam pembelajaran matematika, namun pada sisi lain beberapa penelitian 

mengungkapkan bahwa gender tidak berpengaruh signifikan dalam pembelajaran 

matematika.    

 

 



 

16 
 
 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diperoleh tiga kesimpulan. Pertama, tidak 

terdapat perbedaan kemampuan siswa laki-laki dan perempuan dalam menyelesaikan 

soal geometri berorientasi PISA. Kedua, kesalahan membaca petunjuk (misread-

directions erors) yang dilakukan oleh siswa laki-laki sebanyak 42,7% sedangkan 

pada siswa perempuan sebanyak 29,3% hal ini berarti siswa laki-laki lebih banyak 

yang melakukan kesalahan membaca petunjuk soal. Penyebab kesalahan siswa dalam 

membaca petunjuk soal (misread-directions erors) disebabkan karena siswa kurang 

teliti dan kurang memahami apa yang dimaksudkan dalam soal. Ketiga, kesalahan 

konsep (concept error) terdapat 57% terjadi pada siswa perempuan sedangkan pada 

siswa laki-laki terdapat 70,4% yang melakukan kesalahan konsep. Penyebab 

kesalahan konsep (concept errors) disebabkan siswa salah dalam menggunakan 

rumus dalam menjawab permasalahan yang disajikan dalam soal serta penggunaa 

rumus yang tidak sesuai dengan kondisi atau prasyarat berlakunya rumus tersebut. 
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