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ANALISIS KESALAHAN DALAM MENYELESAIKAN SOAL 

MATEMATIKA BERORIENTASI PISA KONTEN SPACE AND SHAPE 

DITINJAU DARI MOTIVASI BELAJAR PADA SISWA SMP 

 

Abstrak 

Tujuan penelitian 1) menguji perbedaan kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal berorientasi PISA ditinjau dari motivasi belajar,  (2) 

Menganalisis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita matematika berorientasi PISA ditinjau dari motivasi belajar 

berdasarkan metode Newman (3) Mendeskripsikan penyebab kesalahan 

siswa dalam mengerjakan soal matematika berorientasi PISA. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian mix method research dengan model 

concurrent triangulation strategy. Teknik pengumpulan data 

menggunakan metode tes, dokumentasi, observasi, dan angket. Teknik 

analisis data menggunakan uji-T dan flow model. Hasil penelitian, (1) ada 

pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil pekerjaan siswa. (2) 

kesalahan yang dilakukan siswa dengan motivasi belajar tinggi sebanyak 

20% kesalahan menarik kesimpulan. Siswa dengan motivasi belajar 

sedang 9,70% kesalahan membaca, 10% kesalahan memahami, 10,91% 

kesalahan merencanakan, 10% kesalahan operasi hitung dan 14,55% 

kesalahan menarik kesimpulan. Siswa dengan motivasi belajar rendah 

menunjukkan kesalahan membaca 18,3%, kesalahan membaca, kesalahan 

memahami 18,3%, kesalahan merencanakan 18,3%, kesalahan operasi 

hitung 18,3%, dan kesalahan menarik kesimpulan 15%. (3) faktor-faktor 

penyebab kesalahan yang dilakukan oleh siswa adalah kemampuan 

pemahaman masih rendah, tidak bisa memahami kata kunci dengan baik, 

tidak terbiasa menuliskan apa yang diketahui secara tepat, siswa kurang 

teliti, siswa tidak terbiasa menuliskan kesimpulan pada jawaban akhir. 

 

Kata kunci: kesalahan, soal matematika, PISA, motivasi belajar  

 

Abstract 

The purpose of research 1) examining the differences in students' abilities 

in solving PISA-oriented questions in terms of learning motivation, (2) 

Analyzing the mistakes made by students in solving PISA-oriented math 

story questions in terms of learning motivation based on the Newman 

method (3) Describe the causes of student errors in doing math-oriented 

problems PISA. This type of research uses the mix method research 

method. Data collection techniques using test, documentation, 

observation, and interview methods. The data analysis technique uses the 

T-test and flow model. Result of research, (1) there is an effect of student 

motivation on student work results. (2) 20% of the mistakes made by 

students with high learning motivation were wrong to draw conclusions. 
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Students with moderate learning motivation 9.70% reading errors, 10% 

understanding errors, 10.91% planning errors, 10% arithmetic operations 

errors and 14.55% errors drawing conclusions. Students with low learning 

motivation showed 18.3% reading errors, 18.3% reading errors, 18.3% 

understanding errors, 18.3% planning errors, 18.3% arithmetic operations 

errors, and 15% drawing conclusions errors. (3) the factors that cause 

mistakes made by students are low comprehension ability, unable to 

understand key words well, not accustomed to writing what they know 

precisely, students are not careful, students are not used to writing 

conclusions in the final answer. 

Keywords: error, math problems, PISA, motivation to learn 

 

1. PENDAHULUAN 

PISA (Programme for International Student Assessment) merupakan studi 

internasional tentang prestasi literasi membaca, matematika, sains, dan 

keuangan siswa sekolah berusia 15 tahun. Indonesia merupakan satu dari 

beberapa negara yang berpartisipasi dalam program PISA. Menurut (Bilican 

Demir, 2018) PISA application; is a useful tool that can be used to improve 

quality in education, equality, and productivity and is a good predictor of 

student success, explaining some common features of students, schools, and 

education systems.  

Manfaat yang diperoleh siswa sebagai partisipan adalah untuk 

mengaplikasikan konsep dari materi yang telah diterima di sekolah ke dalam 

masalah kehidupan sehari hari melalui soal-soal yang dirilis oleh PISA. Hasil 

studi PISA merupakan salah satu ukuran untuk melihat kemampuan 

pemecahan masalah matematika. 

Berdasarkan survei PISA pada tahun 2012 mata pelajaran 

matematika, Indonesia berada pada peringkat 64 dari 65 negara yang disurvei 

(OECD, 2013) . Hasil survei tersebut menjelaskan bahwa siswa di Indonesia 

masih lemah dalam kemampuan pemecahan soal matematika berorientasi 

PISA. Salah satu penyebab rendahnya peringkat tersebut adalah karena siswa 

di Indonesia belum terbiasa mengerjakan soal-soal dengan karakteristik 

konteks nyata seperti soal PISA. 
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Indonesia ikut berpartisipasi dalam PISA sejak tahun 2000. Namun, 

hasil kemampuan matematika yang dicapai Indonesia selama 6 periode PISA 

sangat mengecewakan. Mulai tahun 2000 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, tahun 2012 pada 

posisi 64 dari 65 negara dan di periode terakhir yaitu tahun 2015 Indonesia 

menduduki peringkat 63 dari 70 negara yang menjadi peserta dalam bidang 

matematika (OECD, 2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh (Haji et al., 2018) mengenai soal 

matematika PISA untuk mengetahui kesulitan siswa menyebutkan bahwa 

anak-anak di Indonesia masih mengalami kesulitan dalam memencahkan soal 

PISA. Kesulitan yang dialami antara lain: memahami maksud soal, 

mengkaitkan aspek kehidupan nyata ke dalam permasalahan (model) 

matematika, melakukan operasi matematika, dan menginterpretasikan hasil 

penyelesaian matematika ke masalah dunia nyata. Hal ini dikarenakan 

pembelajaran matematika yang dilakukan di sekolah kurang membiasakan 

memecahkan soal-soal yang non-routin dan bersifat problem solving. 

Selain itu, (Jurnaidi & Zulkardi, 2014) dalam penelitianya tentang 

pengembangan soal PISA konten change and relationship untuk mengetahui 

kemampuan bernalar diperoleh informasi bahwa siswa masih mengalami 

kesulitan dalam membuat hubungan antara pernyataan serta menjelaskan 

dengan model matematis. Siswa hanya mampu memberikan jawaban langsung 

tanpa menjelaskannya dengan model matematis. 

Selain kesulitan, faktor lain yang menyebabkan rendahnya 

kemampuan pemecahan soal matematika adalah motivasi belajar. (Indriani, 

2016) menyebutkan bahwa prestasi belajar siswa dapat dipengaruhi beberapa 

faktor, salah satunya yaitu motivasi belajar. Hal ini dikarenakan siswa yang 

mempunyai motivasi untuk mempelajari mata pelajaran matematika maka 

siswa tersebut akan dapat mengikuti mata pelajaran dengan baik serta mampu 

mengerjakan soal-soal tentang mata pelajaran matematika. Motivasi siswa ini 

juga dipengaruhi dari faktor luar, misalnya keluarga dan teman. 



4 
 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti memiliki tujuan (1) menguji 

perbedaan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal berorientasi PISA 

ditinjau dari motivasi belajar,  (2) Menganalisis kesalahan yang dilakukan 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika berorientasi PISA ditinjau 

dari motivasi belajar berdasarkan metode Newman (3) Mendeskripsikan 

penyebab kesalahan siswa dalam mengerjakan soal matematika berorientasi 

PISA. 

2. METODE  

Jenis penelitian ini adalah mix method dengan model Concurrent 

Triangulation Strategy. Pada model ini, peneliti menggunakan metode 

kuantitatif dan metode kualitatif secara bersama-sama, baik dalam 

pengumpulan data maupun analisisnya (Sutama, 2019). Model penelitian 

kombinasi pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif memfasilitasi 

kualitatif (Sutama, 2019). Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

VIII SMP Muhammadiyah Al-Kautsar Gumpang. Sampel pada penelitian ini 

adalah siswa kelas VIII Buya Hamka SMP Muhammadiyah Al-Kautsar 

Gumpang dengan jumlah 32 siswa. Sedangkan kelas VIII Ar Fahrudin sebagai 

kelas uji coba. 

Teknik untuk uji instrumen menggunakan uji validitas dan uji 

reliabilitas. Uji validitas tes menggunakan rumus korelasi Product Moment. 

Uji reliabilitas tes menggunakan rumus Cronbach’s Alpha (α). Teknik analisis 

data kuantitatif menggunakan uji-T (independent samples test) dan teknik 

analisis data kualitatif menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, 

serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sebelum dilakukan analisis, 

terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis variansi yaitu uji normalitas 

dan uji homogenitas. Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah 

data yang diperoleh dari hasil penelitian berdistribusi normal atau tidak. 

Sedangkan uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah variansi-

variansi dari sejumlah populasi sama atau tidak. Metode yang digunakan 

untuk uji homogenitas yaitu metode Bartlett dengan taraf signifikasi 5%. 
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Selanjutnya menganalisis jawaban siswa dengan mengacu pada indikator-

indikator kesulitan siswa yang telah ditentukan. 

 

Gambar 1.Kerangka Berpikir 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh nilai terendah 62 dan nilai tertinggi 91. 

Nilai rata-rata (mean) sebesar       ; nilai tengah (median) sebesar       ; 

modus sebesar     ; dan standar deviasi sebesar       

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh dari hasil penelitian berdistribusi normal atau tidak. Metode yang 

digunakan adalah metode Lillefors dengan taraf signifikasi 5% dan dikatakan 

normal apabila Lmaks/hitung< Ltabel. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh 

Lmaks/hitung< Ltabel untuk setiap sampel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

sampel berdistribusi normal. 
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Uji homogenitas adalah suatu pengujian untuk mengetahui apakah 

antara dua variabel bebas mempunyai variansi yang sama atau tidak. Untuk uji 

homogenitas dalam penelitian ini menggunakan uji Bartllet dengan taraf 

signifikansi 5%. Hasil tes siswa dan angket diperoleh          
 . Ini 

menunjukkan bahwa H0 diterima, sehingga data hasil yang diperoleh 

mempunyai variansi yang sama atau data yang dianalisis tersebut berasal dari 

populasi yang homogen.  

Setelah data terkumpul dinyatakan berdistribusi normal dan 

homogen selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan uji-T 

(independent sampels test). Hasil perhitungan dapat dirangkum sebagai 

berikut. 

Tabel 1. Data Uji-T (Independent Sampels Test) 

Sumber data Jumlah 

Subjek  

Rerata Standar 

Deviasi 

Variansi 

Hasil 

pekerjaan 

siswa 

30 62 18,2224 332,0561 

Angket siswa 32 78 8 64 

 

Data ini dianalisis menggunakan bantuan aplikasi Microsoft Excel 

2013. Hasil perhitungan uji hipotesis diperoleh thitung yaitu -4,3210 dan ttabel 

untuk taraf signifikansi 5% yaitu  1,99897. Karena thitung < ttabel maka H0 

diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh motivasi belajar 

siswa terhadap hasil pekerjaan siswa.  Hal ini juga sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Warti, 2018) yang menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh positif motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar 

matematika siswa 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari et al., 

2018) juga menyimpulkan motivasi belajar memberikan kontribusi 



7 
 

terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Selain itu, 

(Jeffrey dan Zain, 2017) juga menyimpulkan bahwa motivasi berprestasi 

berpengaruh signifikan terhadap pembelajaran ouctom, variable disiplin 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar. 

Dari hasil pekerjaan siswa kemudian dilakukan pengelompokkan 

berdasarkan kategori tinggi, sedang, dan rendah. Berikut hasil 

pengkategorian berdasarkan skor motivasi belajar siswa.  

Tabel 2. Kategori Angket Motivasi Belajar Siswa 

Skor Frekuensi Kategori 

     5 15,625% Tinggi 

           21 65,625% Sedang 

     6 18,75% Rendah 

Total 32 100%  

 

Pada penelitian ini, indikator yang digunakan sebagai acuan analisis 

kesalahan siswa adalah sebagai berikut. 

Tabel 3. Indikator Kesalahan Newman (Fatahillah et al., 2017) 

No Tipe Kesalahan Indikator 

1 
Reading Error (kesalahan 

membaca soal) 

a. Siswa tidak dapat membaca kata-kata, 

satuan, atau simbol-simbol dengan 

benar 

2 Reading Comprehension 

(kesalahan memahami soal) 

a. Siswa tidak menuliskan apa yang 

diketahui 

b. Siswa menuliskan apa yang diketahui 

namun tidak tepat 

c. Siswa tidak menuliskan apa yang 
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ditanyakan 

d. Siswa menuliskan apa yang 

ditanyakan namun tidak tepat 

3 
Transform Error (kesalahan 

transformasi soal) 

a. Siswa salah dalam memilih operasi 

yang digunakan untuk menyelesaikan 

soal 

4 Process Skill (kesalahan 

keterampilan proses) 

a. Siswa salah menggunakan kaidah atau 

aturan matematika yang benar 

b. Siswa tidak dapat memproses lebih 

lanjut solusi dari penyelesaian soal 

c. Kesalahan dalam melakukan 

perhitungan 

5 Encoding Error (kesalahan 

penulisan jawaban) 

a. Siswa salah dalam menuliskan satuan 

dari jawaban akhir 

b. Siswa  tidak menuliskan kesimpulan 

c. Siswa menuliskan kesimpulan tetapi 

tidak tepat 

 

Selanjutnya diambil 3 orang siswa sebagai subjek penelitian yang terdiri 

satu siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi,  satu siswa yang 

memiliki motivasi belajar sedang, satu siswa yang memiliki motivasi 

belajar rendah. 

3.1.Pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil pekerjaan siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika berorientasi PISA konten space and 

shape 

 Penelitian ini dilakukan untuk menguji kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan soal matematika berorientasi PISA konten space 

and shape ditinjau dari motivasi belajar siswa di kelas Buya Hamka 

SMP Muhammadiyah Al-Kautsar. Penelitian ini di awali dengan 

memilih 31 siswa yang dijadikan sebagai validator soal yang akan 
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diujikan dikelas berbeda. Setelah dilakukan empat soal uji validator 

pada 31 siswa tersebut, diperoleh tiga soal valid, dan satu soal tidak 

valid. Selanjutnya tiga soal yang valid tersebut, diujikan pada siswa 

kelas Buya Hamka dengan jumlah siswa 32. Siswa menjawab soal tes 

matematika berorientasi PISA dan menjawab kuisioner angket 

diwaktu yang berbeda. Jumlah siswa yang menjawab soal tes 

matematika adalah 30 siswa, sedangkan jumlah siswa yang menjawab 

kuisioner angket sebanyak 32 siswa. 

 Penelitian ini menggunakan metode tes soal matematika 

berorientasi PISA konten space and shape tahun ajaran 2019/2020. 

Perolehan nilai tertinggi pada soal tes adalah 93 dan nilai terendah 

adalah 20. Sedangkan perolehan nilai tertinggi pada kuisioner angket 

adalah 91 dan nilai terendah angket adalah 62. Siswa dikategorikan 

dalam kemampuan tinggi apabila nilai siswa lebih dari 80,1833. Siswa 

dikategorikan dalam kemampuan sedang apabila nilai siswa antara 

43,8167 dan 80,1833; sedangkan siswa dikategorikan dalam 

kemampuan rendah apabila nilai siswa kurang dari 43,8167. 

 Berdasarkan uji prasyarat untuk pengujian hipotesis, yaitu 

adakah pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil pekerjaan 

siswa dalam menyelesaikan soal matematika berorientasi PISA, 

didapatkan thitung = -4,3210 dan ttabel = 1,9989 dengan taraf signifikan 

5%. Karena ttabel>thitung maka H0 diterima sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil pekerjaan 

siswa dalam menyelesaikan soal matematika berorientasi PISA. 

 Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Warti, 2018) menyimpulkan terdapat pengaruh positif motivasi 

belajar siswa terhadap hasil belajar matematika siswa. (Wulandari et 

al., 2018) juga menyimpulkan motivasi belajar memberikan kontribusi 

terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa.(Keban et 

al., 2018) menyimpulkan bahwa motivasi belajar siswa mempunyai 

pengaruh positif terhadap hasil belajar matematika.  Selain itu, 
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(Indriani, 2016) juga menyebutkan bahwa terdapat pengaruh motivasi 

belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika 

 

3.2.Perbedaan motivasi belajar siswa terhadap hasil pekerjaan siswa  

Dalam meneliti kesalahan siswa menyelesaikan soal 

matematika berorientasi PISA konten space and shape, peneliti 

mengacu pada indikator kesalahan newman tabel 3 di atas. Sebelum 

dilakukan analisis siswa dibagi menjadi tiga kategori yaitu tinggi, 

sedang, dan rendah berdasarkan motivasi belajar siswa. Terdapat 1 

siswa dengan motivasi belajar tinggi, 22 siswa dengan motivasi 

belajar sedang, dan 4 siswa dengan motivasi belaja rendah.  

Dari ketiga kategori tersebut masing-masing diambil satu 

siswa untuk dianalisis kesalahan dalam menyelesaikan soal ditinjau 

dari motivasi belajar. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesalahan 

yang dilakukan siswa dengan motivasi belajar tinggi sebanyak 20% 

kesalahan dalam menarik kesimpulan.  

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Oktaviana, 2018) menyebutkan bahwa kesalahan yang paling sering 

dilakukan oleh mahasiswa adalah kesalahan penulisan jawaban akhir, 

sedangkan kesalahan yang paling sedikit dilakukan mahasiswa adalah 

kesalahan membaca soal dan kesalahan memahami soal. (Aminah & 

Ayu Kurniawati, 2018) juga menyebutkan bahwa siswa mengalami 

kesulitan pada langkah terakhir  yaitu menarik kesimpulan dalam 

mengerjakan soal matematika. Selain itu, (Candra et al., 2017) juga 

menyebutkan bahwa bahwa kesulitan yang dialami siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal PISA pada konten change and relationship 

level 4, 5, dan 6 adalah kesulitan memecahkan permasalahan 

matematika,  dan menyimpulkan solusi. (Safitri et al., 2019) dalam 

penelitiannya juga menyebutkan kesalahan yang paling sering 

dilakukan siswa adalah kesalahan menulis jawaban akhir yaitu 

sebesar 32,45%. 
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Sedangkan siswa dengan motivasi belajar sedang dalam 

menyelesaikan soal yang diberikan oleh peneliti menunjukkan 

kesalahan membaca sebanyak 9,70%, kesalahan memahami sebanyak 

10%, kesalahan merencanakan 10,91%, kesalahan operasi hitung 

sebanyak 10% dan kesalahan menarik kesimpulan sebanyak 14,55%. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mulyadi et al., 2015) 

yang menyebutkan bahwa siswa dengan kemampuan spasial sedang 

persentase kesalahan terbesar adalah kesalahan transformasi dan 

kesalahan kesimpulan yaitu masing-masing 32,35%. 

Selain siswa dengan motivasi belajar tinggi dan motivasi 

belajar sedang, siswa dengan motivasi belajar rendah juga melakukan 

beberapa kesalahan. Hasil lembar jawab mereka menunjukkan 

kesalahan membaca yang dilakukan oleh siswa sebanyak 18,3%, 

kesalahan membaca, kesalahan memahami sebanyak 18,3%, 

kesalahan merencanakan 18,3%, kesalahan operasi hitung sebanyak 

18,3%, dan kesalahan menarik kesimpulan sebanyak 15%.  

Hasil analisis siswa dengan motivasi belajar rendah 

menunjukkan bahwa siswa masih melakukan kesalahan membaca, 

memahami, merencanakan, operasi hitung dengan jumlah kesalahan 

tertinggi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Saadah et al., 2019) dalam penelitianya tentang kesalahan siswa 

menyelesaikan soal HOTS menunjukkan kesalahan yang paling 

banyak dilakukan siswa adalah kesalahan memahami sebesar 29,74%.  

Selain itu, (Rahmawati & Retnawati, 2019) menyebutkan 

bahwa siswa mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah esai, 

hal tersebut terlihat dari kesalahan yang dilakukan oleh siswa seperti 

kesalahan dalam membaca, pemahaman, transformasi, keterampilan 

proses, dan pengkodean. 

3.3.Faktor-faktor Penyebab Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal 

Cerita Matematika Berorientasi PISA  
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a. Penyebab kesalahan yang dilakukan siswa dengan motivasi belajar 

tinggi 

Penyebab kesalahan siswa dengan motivasi belajar tinggi adalah 

siswa tidak dapat meuliskan apa yang diketahui secara detail, tidak 

teliti dalam menuliskan jawaban, siswa tidak berhati-hati dalam 

melakukan perhitungan matematika, tidak mengecek kembali 

sebelum jawaban dikumpulkan, dan siswa tidak menuliskan 

kesimpulan jawaban akhir. Berdasarkan alasan tersebut, maka 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fatahillah et al., 

2017) bahwa kesalahan membaca kata-kata yang dilakukan oleh 

siswa dikarenakan tidak teliti dalam membaca soal. Selain itu, 

menurut (Suyitno & Suyitno, 2015) kesalahan penulisan jawaban 

terjadi jika siswa tidak mampu menuliskan jawaban yang benar 

dan tepat. (Ningtyas, 2016) juga menyebutkan bahwa kesalahan 

yang paling banyak dilakukan adalah kesalahan encoding 

(penulisan jawaban akhir). 

b. Penyebab kesalahan yang dilakukan siswa dengan motivasi belajar 

sedang 

Penyebab kesalahan yang dilakukan oleh siswa dengan motivasi 

belajar sedang adalah siswa tidak memahami kata kunci yang 

terdapat pada soal tersebut, siswa tidak menuliskan jawaban akhir 

dengan tepat. Selain itu siswa juga tidak dapat mensubstitusikan 

yang diketahui kedalam rumus dengan tepat, salah dalam operasi 

matematika. Penyebab kesalahan yang dilakukan oleh siswa 

tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oktaviana, 

2018) yang menyebutkan bahwa siswa melakukan kesalahan 

memahami soal dikarenakan tidak mengetahui maksud kalimat 

yang terdapat pada soal sehingga tidak mengetahui apa yang dicari. 

(Farida, 2015) juga menyebutkan bahwa penyebab kesalahan 

dalam menuliskan rumus adalah siswa cenderung menghafal rumus 

yang diberikan oleh guru sehingga siswa mudah lupa dengan 
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rumus yang diberikan. (Hanipa, Akbar & Sari, 2019) menyebutkan 

faktor penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika adalah pemahaman siswa masih rendah dalam 

menguasai konsep. 

c. Penyebab kesalahan yang dilakukan siswa dengan motivasi belajar 

rendah 

Penyebab kesalahan yang dilakukan oleh siswa dengan motivasi 

belajar rendah adalah siswa tidak mengetahui dan memahami kata 

kunci yang terdapat pada soal tersebut, siswa tidak dapat 

menuliskan apa yang diketahui secara detail, tidak mengetahui apa 

yang ada pada soal, siswa tidak menuliskan kesimpulan / jawaban 

akhir secara tepat. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh 

(Vendiagrys & Junaedi, 2015) kesalahan ini terjadi karena siswa 

tidak tahu rumus yang akan digunakan dan menurut hasil 

penelitian (Santoso et al., 2017) kesalahan keterampilan proses 

terjadi karena penggunaan rumus yang salah dan prosedur atau 

langkah-langkah yang tidak tepat. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan uji prasayarat untuk pengujian hipotesis, didapatkan thitung = -

4,3210 dan ttabel = 1,99897dengan taraf signifikan 5%. Karena ttabel>thitung maka 

H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh motivasi belajar 

siswa terhadap hasil pekerjaan siswa. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

kesalahan yang dilakukan siswa dengan motivasi belajar tinggi sebanyak 20% 

kesalahan dalam menarik kesimpulan. Sedangkan siswa dengan motivasi 

belajar sedang menunjukkan kesalahan membaca sebanyak 9,70%, kesalahan 

memahami sebanyak 10%, kesalahan merencanakan 10,91%, kesalahan 

operasi hitung sebanyak 10% dan kesalahan menarik kesimpulan sebanyak 

14,55%. Siswa dengan motivasi belajar rendah juga melakukan beberapa 
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kesalahan. Hasil lembar jawab mereka menunjukkan kesalahan membaca 

sebanyak 18,3%, kesalahan membaca, kesalahan memahami sebanyak 18,3%, 

kesalahan merencanakan 18,3%, kesalahan operasi hitung sebanyak 18,3%, 

dan kesalahan menarik kesimpulan sebanyak 15%. 

Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor penyebab kesalahan yang dilakukan oleh siswa adalah kemampuan 

pemahaman masih rendah, tidak bisa memahami kata kunci dengan baik, tidak 

terbiasa menuliskan apa yang diketahui secara tepat, kurang banyaknya latihan 

soal yang berhubungan dengan masalah kontekstual, siswa kurang 

mempelajari materi yang sudah diajarkan, siswa kurang teliti, siswa tidak 

terbiasa menuliskan kesimpulan pada jawaban akhir. 
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