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ANALISIS KESALAHAN DALAM MENYELESAIKAN SOAL 

MATERI KOORDINAT KARTESIUS BERDASARKAN TAHAPAN 

KASTOLAN  

 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk kesalahan dan 

menganalisis faktor penyebab kesalahan siswa dalam mengerjakan soal 

matematika materi koordinat kartesius berdasarkan tahapan kastolan pada 

siswa kelas VIII A SMP Muhammadiyah 5 surakarta. Jenis penelitian ini 

merupakan kualitatif deskriptif dengan dengan desain penelitian studi kasus 

yang dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta tahun pelajaran 

2019/2020. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII A SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 

tes tulis , wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 

teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data (Data Reduction), 

penyajian data (Data Display), dan penarikan kesimpulan.. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa siswa yang melakukan kesalahan konseptual sebanyak 

27,46%, kealahan prosedural sebanyak 30,05%, dan kesalahan teknikal 

sebanyak 42,49% Kesalahan yang dilakukan siswa disebabkan karena siswa 

tidak dapat memahami maksud isi soal dan materi yang berkaitan dengan soal, 

siswa tidak mengetahui langkah-langkah atau prosedur dalam menyelesaikan 

soal, kurang teliti dalam mengerjakan soal,  

 

Kata kunci: kesalahan, koordinat kartesius,kastolan 
 

Abstract 

The purpose of this study is to describe the form of errors and analyze the 

factors that cause students' mistakes in working on mathematical problems in 

Cartesian coordinate material based on castles stages in grade VIII A students 

at SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. This type of research is a qualitative 

descriptive study with a case study research design carried out at SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta in the academic year 2019/2020. The subjects of 

this study were students of class VIII A Muhammadiyah 5 Surakarta Middle 

School. Data collection techniques using written test methods, interviews and 

documentation. Data analysis techniques using data analysis techniques using 

data reduction techniques (Data Reduction), data presentation (Data Display), 

and drawing conclusions. The results of the study stated that students who 

made conceptual errors as much as 27.46%, procedural losses as much as 

30.05% , and technical errors as much as 42.49% Errors made by students are 

caused by students not being able to understand the purpose of the contents of 

the questions and materials related to the questions, students do not know the 

steps or procedures in solving problems, are not careful in working on the 

problems. 

 

Keywords: errors, cartesian coordinates, kastola 
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1. PENDAHULUAN 

Pendidikan sering kali dijadikan tolak ukur perkembangan dan kemajuan suatu 

Negara, baik dalam mewujudkan kecerdasan bangsa maupun kesejahteraan 

umum. Penyelenggaraan pendidikan yang baik akan menjadikan sebuah 

Negara mempunyai kualitas yang baik pula. Hal ini dapat dilihat dari sumber 

daya manusia (SDM) yang berkualitas dan penguasaan IPTEK. Undang-

undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menjelaskan bahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan 

berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.Karena 

pada hakikatnya tujuan pendidikan adalah memecahkan masalah-masalah 

yang ada di zaman sekarang maupun yang akan datang. 

Salah satu implementasi dari pendidikan adalah kegiatan belajar 

mengajar. Kegiatan belajar mengajar merupakan proses pendidikan di sekolah 

dimana terjadinya interaksi antara pendidik dan peserta didik secara langsung 

yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik baik secara 

akademik maupun non akademik. Keterampilan pengelolaan kelas sangat 

diperlukan pendidik untuk mempertahankan dan mewujudkan suasana 

pembelajaran yang optimal dan kondusif sehingga menciptakan kondisi yang 

menyenangkan bagi peserta didik. 

Matematika adalah salah satu ilmu yang dipelajari di setiap jenjang 

pendidikan, baik sekolah dasar, sekolah menengah bahkan sampai perguruan 

tinggi. Hampir semua aspek kehidupan berhubungan dengan matematika, 

seperti proses jual beli di pasar, pengisian bahan bakar minyak, mengukur luas 

tanah dll. Dengan ini matematika juga disebut sebagai dasar ilmu dari 

berbagai cabang ilmu. Karena pada dasarnya semua ilmu ada kaitannya 

dengan matematika. Matematika juga dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis, logis dan sistematis. 

Keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran dapat diukur dari 

keberhasilan dalam mengikuti pembalajaran. Keberhasilan tersebut dapat 
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dilihat dari kemampuan peserta didik dalam memahami konsep matematika 

dan juga berakibat pada keberhasilan peserta didik dalam menyelesaikan 

persoalan-persoalan yang diberikan. Suatu pembelajaran dapat dikatakan 

berhasil jika peserta didik mampu memperoleh hasil belajar yang maksimal. 

Hasil belajar dapat berupa keterampilan peserta didik (soft skill) maupun nilai 

akhir yang diperoleh dari proses pembelajaran. 

Pembelajaran matematika tentunya mempunyai banyak manfaat bagi 

kehidupan sehari-hari, tetapi tidak sedikit peserta didik yang kurang minat 

dengan pelajaran matematika karena menganggap matematika merupakan 

pelajaran yang sulit. Kesulitan dalam memahami konsep matematika 

merupakan salah satu faktor kurang maksimalnya hasil belajar yang didapat 

peserta didik. Hal ini dikarenakan kesalahan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Menurut Kastolan dalam Khanifah 

(2012:3) dijelaskan jenis kesalahan menjadi 3 yakni kesalahan konseptual, 

kesalahan prosedural dan kesalahan teknikal 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta khususnya kelas VIII A semest5er satu tahun 

pelajaran 2019/2020, peneliti menemukan beberapa siswa yang mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan soal atau permasalahan yang diberikan oleh 

guru. Hal ini berakakibat pada hasil belajar yang diperoleh siswa yang kurang 

maksimal. Salah satu faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya 

perolehan hasil belajar siswa adalah banyaknya siswa yang masih melakukan 

kesalahan dalam menyelesaikan soal atau permasalahan yang diberikan, 

khususnya pada materi Koordinat Kartesius. 

Berdasarkan kesenjangan diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal materi Koordinat kartesius 

berdasarkan tahapan Kastolan pada siswa kelas VIII A SMP Muhammadiyah 

5 Surakarta semester satu tahun pelajaran 2019/2020. sehingga dari kesalahan-

kesalahan tersebut dapat diminimalisir dan pada akhirnya mendapatkan hasil 

belajar yang maksimal. 

 



4 

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan design 

penelitian etnografi. Penelitian ini dilakukan di SMP Muhammadiyah 5 

Surakarta yang berlokasi di Jalan Slamet Riyadi No.443, Pajang, Laweyan, 

Kota Surakarta, Jawa Tengah 57146. Narasumber pada penelitian ini adalah 

siswa kelas VIII A SMP Muhammadiyah 5 Surakarta dengan jumlah siswa 

sebanyak 25 siswa . Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan terhitung bulan 

September 2019 sampai Desember 2019. Teknik pengumpulan data 

menggunakan tes tertulis, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik 

analisis data menggunakan teknik reduksi data (Data Reduction), penyajian 

data (Data Display), dan penarikan kesimpulan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode tes tulis, wawancara, dan 

dokumentasi. Pada penelitian ini menggunakan analisis kesalahan berdasarkan 

tahapan kastolan. Kastolan dalam Khanifah (2012:3) menyebutkan jenis 

kesalahan menjadi tiga yakni kesalahan konseptual, kesalahan prosedural dan 

kesalahan teknik. Kesalahan konseptual merupakan salah satu kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menafsirkan fakta, istilah, konsep, sifat dan prinsip. 

Dalam materi koordinat kartesius, kesalahan konseptual adalah ketika siswa 

tidak dapat memahami soal dengan baik berdasarkan konsep koordinat 

kartesius. Kesalahan prosedural merupakan kesalahan dalam penyusunan 

simbol, langkah peraturan yang hierarkis dan sistematis dalam menjawab 

suatu masalah. Di dalam materi koordinat kartesius, kesalahan prosedural 

terjadi ketika siswa tidak dapat menjelaskan urutan pengerjaan soal dengan 

sistematis. Kesalahan teknik yang dilakukan seperti kesalahan dalam 

penulisan variabel dan pengerjaan soal dengan hasil akhir serta kesimpulan. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara, dapat diketahui jenis-jenis 

kesalahan siswa berdasarkan tahapan kastolan pada materi koordinat kartesius. 

Berikut adalah hasil tabel kesalahan siswa kelas VIII A SMP Muhammadiyah 

5 Surakarta. 
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Tabel 1 Presentase Kesalahan yang dilakukan subjek 

No 
Jenis 

Kesalahan 

Banyak Kesalahan 
Total 

(N) 
Presentase 

No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 

1 Konseptual 0 5 13 7 15 53 27,46% 

2 Prosedural 0 4 18 14 6 58 30,05% 

3 Teknikal 10 23 11 11 18 82 42,49% 

10 32 42 32 39 193 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa 27,46% siswa 

melakukan kesalahan pada tahap konseptual, dimana kesalahan konseptual 

berarti siswa kurang mampu memahami maksud dan isi soal. Sebanyak 

30,05% siswa melakukan kesalahan pada tahap prosedural. Kesalahan tahap 

prosedural terjadi ketika siswa tidak dapat mengerjakan soal secara sistematis 

dan terurut. Dan sebanyak 42,49% siswa melakukan kesalahan pada tahap 

Teknikal. Kesalahan teknikal terjadi pada saat siswa tidak dapat 

menyelesaikan soal dengan baik dan benar. Dari tabel diatas dapat dilihat 

bahwa hanya ada satu siswa yang menjawab salah pada soal nomor 1. Soal 

nomor tiga merupakan soal dengan tingkat kesalahan yang paling banyak 

dilakukan siswa. 

Penelitian berupa tes tulis, wawancara dan dokumentasi dilaksanakan 

pada periode 25 November 2019 sampai dengan 1 Desember 2019 dengan 

subjek untuk tes tulis adalah siswa keseluruhan dari kelas VIII A SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta. Tes tulis berupa tes essay dengan jumlah soal 5 

buah dan untuk wawancara diambil 6 siswa antara lain:  

a. Wiwin Nur Handayani (S-1)

b. Marcellina Putri Jovita (S-2)

c. Safina Citta Luthfiyana (S-3)

d. Nadya Shafwah (S-4)

e. Hasna Annisa Az Zahra (S-5)

f. Hayi Al’Alaq (S-6)
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Subjek wawancara diambil dari perolehan nilai siswa pada saat tes tulis 

dan banyaknya kesalahan yang dilakukan siswa saat mengerjakan soal. Dari 

tes tulis yang telah dilaksanakan dapat diketahui dimana letak kesalahan siswa 

dalam mengerjakan soal dan dibagian mana siswa melakukan kesalahan 

tersebut.  

Presentasi kesalahan yang dilakukan siswa kelas VIII A SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta tergolong cukup tinggi, dimana sebanyak 27,46% 

siswa melakukan kesalahan pada tahap konseptual, sebanyak 30,05% siswa 

melakukan kesalahan pada tahap prosedural, dan  sebanyak 42,49% siswa 

melakukan kesalahan pada tahap teknikal. Dari ketiga jenis kesalahan yang 

dilakukan siswa, jenis kesalahan teknikal merupakan kesalahan yang paling 

banyak yang dilakukan siswa. Hal ini disebabkan banyaknya siswa yang 

belum memahami materi sepenuhnya terkait Koordinat kartesius. Berikut 

adalah analisis dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa sebagai 

berikut: 

a. Kesalahan Konseptual 

Kastolan dalam Khanifah (2012:3) menyebutkan bahwa kesalahan 

konseptual merupakan salah satu kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menafsirkan fakta, istilah, konsep, sifat dan prinsip. Sebanyak 27,46% 

siswa mengalami kesalahan pada tahap konseptual. 

Berdasarkan hasil analisis dan wawancara kepada siswa, kesalahan 

konseptual terjadi ketika siswa tidak memahami maksud isi soal serta 

konsep materi koordinat kartesius. Satu dari enam subjek melakukan 

kesalahan konseptual pada soal nomor satu. Kesalahan yang dilakukan 

subjek adalah subjek tidak memahami konsep pembagian letak kuadran 

pada sistem koordinat kartesius, sehingga salah dalam menuliskan 

kuadaran. Tiga dari enam subjek yaitu S-1, S-2, dan S-4 melakukan 

kesalahan konseptual pada soal nomor dua. Kesalahan yang terjadi pada 

subjek dikarenakan subjek tidak dapat memahami maksud soal yang 

diberikan dan konsep materi yang sesuai dengan soal yaitu materi 

menentukan posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Sebagian 
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besar subjek yang diwawancara hanya mampu mengerjakan soal nomor 

dua dengan menggambar koordinat kartesius disertai dengan titik-titik 

yang diketahui dalam soal tanpa menjawab dengan benar apa yang 

ditanyakan pada soal. S-3 dan S-4 melakukan kesalahan konseptual pada 

soal nomor tiga, hal ini terjadi karena subjek tidak memahami materi 

terutama menentukan titik koordinat, dimana S-3 salah dalam 

menentukan titik B yang seharusnya titik B(4,-6), namun S-3 

menentukan titik B dengan titik koordinat B(2,-6). Dalam mengerjakan 

soal nomor empat, hanya satu dari enam subjek yang diwawancara 

melakukan kesalahan konseptual. Kesalahan yang dilakukan S-4 yaitu 

subjek tidak memahami konsep garis sejajar dan tegak lurus. Dimana 

seharusnya garis yang diketahui yaitu garis sejajar sumbu x, namun S-4 

menggambar garis sejajar sumbu y dan disertai dengan titik koordinat 

yang tidak jelas. Soal nomor lima merupakan soal dengan tingkat 

kesalahan konseptual paling banyak yang dialami subjek yaitu sebanyak 

lima dari enam subjek yang diwawancara. Sebagian besar kesalahan 

yang dilakukan dikarenakan kurang pahamnya konsep tentang garis 

sejajar dan tegak lurus terhadap sumbu x dan y.   

b. Kesalahan Prosedural 

Kesalahan prosedural merupakan kesalahan dalam penyusunan 

simbol, langkah peraturan yang hierarkis dan sistematis dalam 

menjawab suatu masalah. Di dalam materi koordinat kartesius, kesalahan 

prosedural terjadi ketika siswa tidak dapat menjelaskan urutan 

pengerjaan soal dengan sistematis.  

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis tes tulis yang dikerjakan 

siswa, dapat dilihat bahwa tidak ada satupun siswa yang melakukan 

kesalahan prosedural pada soal soal nomor satu. Satu dari enam subjek 

yang diwawancara melakukan kesalahan prosedural pada soal nomor 

dua. Kesalahan prosedural yang dilakukan S-4 dikarenakan subjek tidak 

paham materi tentang materi koordinat kartesius khususnya pada bagian 

menentukan titik koordinat. Sementara itu, tiga dari enam subjek 
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menlakukan kesalahan prosedural pada soal nomor tiga. Kesalahan yang 

dilakukan subjek dikarenakan subjek tidak menuliskan jawaban secara 

sistematis dan tidak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan peneliti 

tentang urutan pengerjaan dengan benar. Dua subjek yang diwawancara 

melakukan kesalahann prosedural pada soal nomor empat, dan satu 

subjek yang diwawancara melakukan kesalahan pada tahap ini pada soal 

nomor lima. 

c. Kesalahan Teknikal 

Kesalahan teknik merupakan kesalahan yang dilakukan seperti 

kesalahan dalam penulisan variabel dan pengerjaan soal dengan hasil 

akhir serta kesimpulan. 

Sebanyak tiga subjek yang diwawancara melakukan kesalahan 

tahap teknikal pada soal nomor satu. Kesalahan yang dilakukan antara 

lain subjek salah dalam menuliskan sumbu koordinat, dimana yang 

seharusnya sumbu x ditulis y dan atau sebaliknya. Hal ini dikarenakan 

subjek tidak teliti dalam mengerjakan soal dan condong tergesa-gesa 

dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Soal nomor dua merupakan 

soal dengan tingkat kesalahan teknikal paling banyak yang dilakukan 

oleh siswa yaitu sebanyak 23 siswa dan enam subjek yang 

diwawancara. Kesalahan yang dilakukan dikarenakan subjek tidak 

menguasai teknik pengerjaan dalam menyelesaikan soal dan tidak 

menguasai materi khususnya pada materi menentukan koordinat titik 

terhadap titik asal dan titik tertentu. Hampir sebagian besar subjek 

menyelesaikan soal dengan hanya menggambar koordinat kartesius 

tanpa menentukan koordinat titik terhadap titik tertentu. Soal nomor 

tiga juga merupakan soal dengan tingkat kesalahan teknikal yang 

tergolong tinggi karena sebanyak lima dari enam subjek yang 

diwawancara melakukan kesalahan pada tahap teknikal. Kesalahan 

teknikal yang dilakukan subjek antara lain subjek tidak menjelaskan 

kedudukan garis terhadap sumbu x dan y. kesalahan ini terjadi karena 

subjek tidak memahami materi kedudukan garis terhadap sumbu x dan 
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y, sehingga subjek tidak dapat menjelaskan dengan benar dan hanya 

menggambar garis koordunat disertai dengan titik yang diketahui pada 

soal. Empat subjek yang diwawancara yakni S-1, S-3, S-4, dan S-6 

melakukan kesalahan pada tahap teknikal. kesalahan yang dilakukan 

subjek terjadi karena banyak nya subjek yang kurang teliti dalam 

menuliskan sumbu koordinat sehingga salah dalam menuliskan sumbu 

x dan y pada garis koordinat, selain itu S-3 tidak menuliskan sumbu 

koordinat dan tidak menjawab secara deskriptif seperti apa yang 

ditanyakan pada soal dan hanya menggambar koordinat kartesius. 

Kesalahan ini terjadi karena kurang teliti subjek dalam menyelesaikan 

soal. Soal nomor lima merupakan soal dengan tingkat kesalahan 

teknikal cukup tinggi, dimana sebanyak lima subjek yang 

diwawancarai melakukan kesalahan. Sebagian besar kesalahan yang 

dilakukan karena salah dalam menuliskan sumbu koordinat dan salah 

dalam melakukan teknik menggambar garis yang tidak sejajar dengan 

sumbu x dan tidak sejajar sumbu y. Kesalahan ini terjadi karena subjek 

tidak teliti dalam menggambar koordinat kartesius, sehingga koordinat 

kartesius yang digambar tidak dilengkapi dengan sumbu koordinat dan 

kurang pahamnya materi yang dimiliki subjek sehingga tidak dapat 

menggambar garis yang tidak sejajar dengan sumbu x dan tidak sejajar 

dengan sumbu y. 

4. PENUTUP 

Penelitian ini mendeskripsikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa 

dalam menyelesaikan soal materi koordinaat kartesius. Berdasarkan hasil 

analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

a. Jenis-jenis kesalahan dan presentase kesalahan yang dilakukan siswa kelas 

VIII A SMP Muhammadiyah 5 Surakarta adalah sebagai berikut: 

1) Kesalahan Konseptual sebesar 27,46% 

2) Kesalahan Prosedural sebesar 30,05% 

3) Kesalahan Teknikal sebesar 42,49% 
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b. Penyebab siswa kelas VIII A melakukan kesalahan dalam menyelesaikan 

soal materi koordinat kartesius antara lain: 

1) Kesalahan Konseptual 

Penyebab siswa melakukan kesalahan pada tahap konseptual 

adalah siswa tidak memahami konsep yang sesuai pada soal seperti 

konsep garis sejajar dan tegak lurus tehadap sumbu x dan y, konsep 

kedudukan garis, dan konsep menentukan koordinat titik terhadap titik 

pusat maupun titik tertentu. 

2) Kesalahan Prosedural 

Penyebab siswa melakukan kesalahan pada tahap prosedral adalah 

siswa tidak menyelesaian soal secara sistematika. Terdapat beberapa 

siswa menjawab soal langsung ke jawaban tanpa harus 

menggambarkan koordinat kartesius terlebih dahulu. 

3) Kesalahan Teknikal 

Penyebab siswa melakukan kesalahan pada tahap teknikal 

adalah siswa salah dalam menyelesaikan soal secara final dan salah 

dalam menggambar koordinat kartesius. Kesalahan pada saat 

menggambar koordinat kartesius dikarenakan kurang telitinya siswa 

dalam menyelesaikan soal. Pada saat menggambar koordinat kartesius, 

serigkali dijumpai pekerjaan siswa yang tidak menuliskan sumbu 

koordinat x dan y.  
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