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KESALAHAN DALAM MENYELESAIKAN SOAL CERITA 

MATEMATIKA BERDASARKAN TEORI NEWMAN PADA SISWA 

KELAS VII SMP 22 SURAKARTA 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan jenis kesalahan 

siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita matematika 

berdasarkan teori Newman. Penelitian kualitatif deskriptif ini mengunakan subjek 

siswa kelas VII SMP Negeri 22 Surakarta tahun ajaran 2020/2021. Peneliti sebagai 

instrumen utama dengan soal tes dan pedoman wawancara sebagai instrumen 

pendukung. Teknik pengumpulan data menggunakan metode tes, wawancara dan 

dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. 

Keabsahan data menggunakan triangulasi metode yaitu membandingkan hasil 

analisis tes dan hasil analisis wawancara. Hasil penelitian: siswa yang melakukan 

kesalahan membaca (reading errors) sebesar 0%, kesalahan memahami soal 

(comprehension errors) sebesar 58.6%, kesalahan transformasi (transformation 

error) sebesar 62.1%, kesalahan proses (process skills errors) sebesar 75.9%, 

kesalahan penulisan jawaban (encoding errors) sebesar 82.8%. Faktor penyebab 

terjadinya suatu kesalahan yang dilakukan siswa diantaranya meliputi belum 

terbiasa menuliskan, pemahaman rendah, kurang teliti, tidak menghafal rumus dan 

kurangnya latihan soal. 

Kata kunci: soal cerita matematika, newman error analysis, perbandingan. 

Abstract 

This study aims to analyze and describe the types of errors students make mistakes 

in completing Newman's theory of mathematics. This descriptive study used the 

subject of class VII students of SMP Negeri 22 Surakarta in the 2020/2021 

academic year. researcher guidelines as the main instrument with test questions and 

interviews as supporting instruments. Data collection techniques using the method 

of tests, interviews and documentation. The data analysis technique used 

descriptive qualitative data analysis. The validity of the data using the triangulation 

method, namely the results of comparison tests and results of interview analysis. 

The results of the study: students who made reading errors of 0%, comprehension 

errors of 58.6%, transformation errors of 62.1%, process skills errors of 75.9%, 

writing errors answers (encoding error) of 82.8%. Factors that cause errors made 

by students include not being used to studying, low understanding, less thorough, 

not memorizing formulas and lack of practice questions. 

Keywords: math story problems, newman error analysis, comparison. 



 
 

2 
 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan dapat dilihat melalui dua sudut pandang, yaitu pendidikan sebagai 

proses dan pendidikan sebagai hasil. Pendidikan sebagai proses diartikan sebagai 

kegiatan interaksi manusia dengan lingkungannya. Sementara pendidikan sebagai 

hasil dimaknai sebagai hasil interaksi manusia dengan lingkungannya atau 

perubahan perilaku (Ahmadi, 2017: 39). Sedangkan Purwanto (2011: 18) 

menjelaskan bahwa pendidikan adalah suatu proses kegiatan yang disengaja untuk 

mendapatkan hasil yang diinginkan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. 

Mulyasa (2013: 4) medefinisikan pendidikan sebagai kehidupan, artinya kegiatan 

dalam pendidikan harus mampu membekali siswa dengan kecakapan hidup (life 

skill atau life competency) yang sesuai dengan lingkungan kehidupan dan 

kebutuhan setiap individu. 

Pendidikan di Indonesia masih menghadapi masalah tentang rendahnya mutu 

pendidikan, banyak faktor yang menyebabkan mutu pendidikan di Indonesia masih 

rendah, sehingga berdampak pada kemampuan bersaing negara Indonesia dengan 

negara lainnya. Dilansir dari The Guardian pada tahun 2016, Indonesia menempati 

urutan ke 57 dari 65 negara, survei tersebut diterbitkan oleh Organisation for 

Economic Co-Operation and Development (OECD) (Zagita, 2017). Menurut 

UNESCO, tahun 2017 Indonesia menempati posisi ke 108 dari 187 negara di dunia. 

Sebanyak 44% penduduk menuntaskan pendidikan menengah dan 11% murid gagal 

menuntaskan pendidikan atau keluar dari sekolah. (Limbourg, 2017). Selain itu 

turunnya peringkat daya saing Indonesia menjadi salah satu persoalan yang sedang 

diahadapi. Pada periode 2015-2016 posisi Indonesia berada pada peringkat ke 

37dari 138 negara, namun pada periode 2016-2017 posisi Indonesia turun ke urutan 

41 di bawah Malaysia (18) Singapura (2) dan Thailand (32) (jpnn.com). 

Fakta mengenai rendahnya daya saing dan mutu pendidikan di Indonesia perlu 

dicarikan solusi jalan keluarnya, karena jika tidak kondisi pendidikan di Indonesia 

akan semakin memburuk. Terkait kondisi tersebut, guru memiliki peranan penting 

dalam mendukung mutu pendidikan, dimana guru merupakan ujung tombak yang 

berkaitan langsung dengan hasil belajar siswa. Kualitas dari tenaga kependidikan 

dirasa mampu meningkatkan prestasi belajar peserta didik yang dijadikan fokus 
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dalam pendidikan. Prestasi belajar peserta didik dapat dilihat dari hasil belajar yang 

telah dicapai, karena hasil belajar digunakan untuk menentukan taraf keberhasilan 

sebuah proses belajar mengajar atau untuk menentukan taraf keberhasilan sebuah 

program pengajaran.  

Tinggi rendahnya hasil belajar siswa dipengaruhi oleh banyak faktor. Khususnya 

pada mata pelajaran matematika, masih banyak siswa yang merasa sulit dalam 

mengerjakan soal-soal matematika yang diberikan. Hal ini dapat kita lihat pada 

hasil Ujian Nasional Tahun 2019 pada tingkatan SMP/MTs mata pelajaran 

matematika memiliki nilai rerata 45.52 dibawah tiga mata pelajaran lainnya yakni 

Bahasa Indonesia (64.54), IPA (47.77), dan Bahasa Inggris (49.19) sedangkan 

rerata keseluruhannya adalah 51.76 (Kemdikbud, 2019)  

SMP Negeri 22 Surakarta misalnya, pada UNBK tahun 2019 yang di ikuti oleh 

196 siswa menunjukkan bahwa nilai rata-rata mata pelajaran matematika sebesar 

47.84. Perolehan nilai tersebut masih jauh dibawah mata pelajaran lainnya, Bahasa 

Indonesia 71.92, Bahasa inggris 51.76, dan IPA 52.14. Rata-rata yang diperoleh 

secara keseluruhan adalah 5.92. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar mata pelajaran matematika di SMP Negeri 22 Surakarta tergolong sangat 

rendah. Berdasarkan hasil observasi awal di SMP Negeri 22 Surakarta, dengan 

mewawancarai guru mata pelajaran matematika diperoleh informasi bahwa banyak 

siswa yang mengeluh dikarenakan sering mengalami kesulitan dalam memahami 

dan mengerjakan soal-soal matematika, sehingga siswa seringkali melakukan 

kesalahan dalam menyelesaikan soal yang diberikan. 

Ketidaksesuaian strategi pembelajaran dalam proses pembelajaran yang yang 

berlangsung menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan siswa sulit dalam 

memahami mata pelajaran matematika.  Menurut Lemer dikutip oleh Asy’ari, dkk., 

(2012: 213) kesalahan umum yang dilakukan siswa adalah kurang pemahaman 

tentang simbol, nilai tempat, perhitungan, penggunaan proses yang keliru dan 

tulisan yang tidak terbaca. Melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal 

matematika merupakan suatu yang wajar, tetapi jika terus dan terus tejadi pada 

siswa maka akan menjadi suatu persoalan yang harus segera diatasi.  
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Berdasarkan kurikulum 2013, pembelajaran matematika di sekolah khususnya 

sekolah menengah pertama meliputi bilangan bulat, pecahan, operasi hitung bentuk 

aljabar, aritmatika sosial, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, 

perbandingan, himpunan, garis dan sudut, segitiga dan segi empat,dan masih 

banyak lagi. Pada materi matematika ini terdapat persoalan yang berupa pemecahan 

masalah dalam bentuk soal cerita. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan soal-soal 

cerita matematika diharapkan siswa dapat menguasai konsep matematika yang telah 

diajarkan pada jenjang sebelumnya. Namun tidak sedikit siswa yang mendapat 

kendala dan menganggap soal cerita sebagai soal yang sulit untuk dikerjakan 

sehingga siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikannya. Terlebih dengan 

soal yang berbentuk soal cerita matematika yang mana siswa harus mengubah soal 

cerita menjadi model matematika sehingga akan menambah kesulitan bagi siswa 

dalam menyelesaikan soal tersebut. Hal ini didukung oleh penelitian Farida (2015), 

bahwa kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika adalah kesalahan prinsip, kesalahan konsep dan kesalahan verbal. 

Kesalahan verbal disebabkan siswa kurang paham dalam menerjemahkan ke dalam 

bentuk model matematika. 

Oleh sebab itu, dalam mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya solusi yang 

tepat. Sebelum memberikan suatu solusi sebaiknya dilakukan suatu analisa terlebih 

dahulu tentang jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa dan apa yang menjadi 

penyebabnya. Sehingga pada penelitian ini peneliti akan berfokus untuk 

menganalisis jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa berdasarkan teori Newman 

serta mencari tahu penyebabnya. Subjek yang akan digunakan adalah siswa SMP 

Negeri 22 Surakarta kelas VII. 

2. METODE 

Penelitian kualitatif dengan desaian deskriptif ini menggunakan peneliti sebagai 

instrumen utamanya, tes soal cerita matematika dan pedoman wawancara sebagai 

instrumen pendukung. Penelitian dilaksanakan di SMP N 22 Surakarta dengan 

subjek penelitian siswa kelas VII yang dipilih dengan purposive sampling. Teknik 

pengumpulan data menggunakan metode tes dan wawancara. Tes dan wawancara 
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digunakan untuk menggali data tentang kesalahan siswa dalam mengerjakan soal 

cerita matematika. Analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu 

reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan 

triangulasi metode yaitu membandingkan jawaban tes dan wawancara. 

Jenis kesalahan menurut Newaman terdiri dari lima jenis yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1. Deskripsi Jenis Kesalahan Newman 

Jenis Kesalahan Deskripsi 

Kesalahan Membaca 

(Reading Errors) 

Kesalahan yang dilakukan siswa saat membaca 

soal 

Kesalahan Memahami Soal 

(Comprehension Errors) 

Siswa mampu membaca permasalahan yang ada 

namun tidak mengerti akan permasalah apa yang 

harus diselesaikan. 

Kesalahan Transformasi 

(Transformation Errors) 

Kesalahan yang disebabkan karena siswa tidak 

dapat mengidentifikasi operasi hitung atau rumus 

yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal. 

Kesalahan Proses 

Perhitungan (Process Skill 

Errors) 

siswa mampu memilih operasi matematika apa 

yang harus digunakan, tapi ia tidak bisa 

menghitungnya dengan tepat 

Kesalahan Penulisan 

Jawaban (Encoding Errors) 

Siswa salah dalam menuliskan apa yang ia 

maksudkan 

Soal tes yang diberikan terdiri dari dua soal cerita matematika. Soal diberikan 

secara online melalui pesan WhatsApp, hal ini dikarenakan penelitian dilaksanakan 

saat pembelajaran di SMP Negeri 22 Surakarta menerapkan pembelajaran jarak 

jauh akibat Pandemi Covid-19. Adapun kedua soal tersebut yaitu sebagai berikut. 

1. Ibu mempunyai sekotak permen untuk dibagikan kepada 20 anak. Setelah semua 

permen dibagi secara merata, masing-masing anak mendapatkan 9 permen dan 

masih tersisa 7 permen. Keesokan harinya, ibu membagikan lagi sekotak permen 

yang sama beserta sisa permen sebelumnya kepada 17 anak. Berapa bagian 

masing-masing anak jika permen dibagi secara merata dan apakah masih ada 

sisa permen? 

2. Perjalanan Deni dari rumah menuju SMP Negeri 22 Surakarta membutuhkan 

waktu 10 menit menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 40 km/jam. Pukul 

13.15 pembelajaran di SMP Negeri 22 Surakarta selesai, dan Deni langsung 
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pulang. Berapa kecepatan sepeda motor Deni saat pulang jika dia sampai di 

rumah pukul 13.30. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Melalui instrumen bantu berupa tes soal cerita matematika yang telah divalidasi dan 

pedoman wawancara, peneliti dapat menganalis jenis-jenis kesalahan yang 

dilakukan siswa kelas VII di SMP Negeri 22 Surakarta. Pada penelitian ini siswa 

yang dijadikan sebegai subjek penelitian yaitu siswa kelas VII B dengan jumlah 

siswa mencapai 29 siswa yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 17 siswa 

perempuan. 

Tabel 2 List Jenis Kesalahan Siswa 

Resp 
Soal 1 Soal 2 

CE TE PSE EE CE TE PSE EE 

L1 √ √ √ √     

L2  √ √ √ √ √ √ √ 

L3         

L4 √ √ √ √ √ √ √ √ 

L5   √ √ √ √ √ √ 

L6  √ √ √  √ √ √ 

L7       √ √ 

L8 √ √ √ √ √ √ √ √ 

L9         

L10    √ √ √ √ √ 

L11 √ √ √ √ √ √ √ √ 

L12       √ √ 

P1 √ √ √ √ √ √ √ √ 

P2  √ √ √ √ √ √ √ 

P3   √ √     

P4     √ √ √ √ 

P5 √ √ √ √  √ √ √ 

P6       √ √ 

P7        √ 

P8        √ 

P9 √ √ √ √ √ √ √ √ 

P10    √     

P11     √ √ √ √ 
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Resp 
Soal 1 Soal 2 

CE TE PSE EE CE TE PSE EE 

P12     √ √ √ √ 

P13 √ √ √ √ √ √ √ √ 

P14         

P15         

P16 √ √ √ √     

P17     √ √ √ √ 

Keterangan: 

CE = Comprehension Errors 

TE = Transformation Errors 

PSE = Process Skill Errors 

EE = Encoding Errors 

Analisis lembar jawab siswa dan wawancara diperoleh hasil yang menunjukkan 

bahwa secara keseluruhan, tidak ditemukan siswa yang melakukan kesalahan dalam 

membaca soal (reading errors). Sedangkan empat jenis kesalahan lainnya 

dilakukan oleh subjek penelitian. Berikut (Tabel 3) ringkasan jumlah siswa yang 

melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal cerita matematika. 

Tabel 3. Ringkasan Jumlah Siswa Melakukan Jenis Kesalahan 

Nomor 

Soal 
Jenis Kesalahan 

Jumlah Siswa 

Laki-Laki Perempuan 

1 Reading Errors 0 0 

Comprehension Errors 4 5 

Transformation Errors 6 6 

Process Skills Errors 8 7 

Encoding Errors 9 9 

2 Reading Errors 0 0 

Comprehension Errors 6 8 

Transformation Errors 7 9 

Process Skills Errors 9 10 

Encoding Errors 9 12 

Berdasarkan Tabel 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa siswa kelas VII di SMP 

Negeri 22 Surakarta masih banyak yang melakukan kesalahan dalam 
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menyelesaikan soal cerita matematika. Dari kelima jenis kesalahan menurut NEA, 

tidak ditemukan siswa yang melakukan kesalahan dalam membaca soal. Artinya 

siswa kelas VII SMP Negeri 22 Surakarta melakukan empat jenis kesalahan baik 

siswa laki-laki maupun siswa perempuan. 

3.1. Comprehension errors 

Terdapat 4 siswa laki-laki dan 5 siswa perempuan yang melakukan comprehension 

errors pada soal pertama. Berikut jawaban L1 sebagai salah satu siswa laki-laki 

yang melakukan empat kesalahan. 

 

Gambar 1 Jawaban L1 pada Soal Nomor 1 

Pada Gambar 1 di atas, L1 menuliskan informasi yang diketahui yaitu “1 kotak 

permen berisi 20 × 9 = 180 permen”. Berdasarkan jawaban tersebut jelas bahwa 

L1 tidak memahami informasi yang ada pada soal. Seharusnya jumlah permen 

dalam satu kotak yaitu (20 × 9) + 7 = 187. Di lain hal saat dikonfirmasi melalui 

wawancara, L1 mengatakan bahwa “sisa permen kan tidak dibagikan kan, berarti 

yang dibagi hanya 180 saja”. Dari kedua bukti tersebut jelas bahwa L1 melakukan 

kesalahan memahami soal atau comprehension errors oleh karenanya L1 dalam 

menyelesaikan saol nomor 1 ini melakukan keempat jenis kesalahan lainnya. 

Terdapat 6 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan yang melakukan 

comprehension errors pada soal nomor dua.  
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Gambar 2 Lembar Jawab P4 pada Soal Nomor 2 

Sedangkan pada siswa perempuan, sebut saja P4 melakukan kesalahan dalam 

memahami subtansi soal terutama pada keterangan kecepatan 40 km/jam. P4 

menganggap bahwa 40 km adalah jarak yang dapat ditempuh selama 10 menit oleh 

Deni. Seperti yang tampak pada Gambar 4.8, P4 menuliskan “jarak yang ditempuh 

selama 10 menit = 40km, jarak yang ditempuh selama 15 menit = …”. Kalimat 

tersebut mengekspresikan bahwa P4 tidak memahami esensi dari kecepatan 

40km/jam. 

Persentase siswa yang melakukan kesalahan jenis ini yaitu sebesar 58.6%. 

Kesalahan siswa ditunjukkan dengan siswa tidak memahami arti keseluruhan dari 

soal, siswa tidak mampu menafsirkan apa yang diminta untuk dikerjakan, dan siswa 

tidak memahami arti keseluruhan soal. Sebagaimana Nurdiawan dan Zanthy (2019) 

yang menyatakan bahwa kesalahan dalam memahami merupakan kesalahan yang 

terjadi karena siswa tidak mengetahui apa yang sebenarnya ditanyakan pada soal 

dan kesalahan dalam menangkap informasi yang ada di soal sehingga tidak dapat 

menyelesaikan ke proses selanjutnya. 

3.2. Transformation Errors 

Pada soal pertama jenis kesalahan ini terdapat 6 siswa laki-laki dan 6 siswa 

perempuan yang melakukannya. Dua siswa laki-laki dan satu siswa perempuan 

yang masuk pada kategori ini mereka memahami maksud dari soal, hanya saja saat 

proses transformasi meraka melakukan kesalahan sebagaimana disajikan pada 

Gambar 3. 
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Gambar 3 Lembar Jawab L2 pada Soal Nomor 1 

Gambar 3 merupakan lembar jawan L2. Pada bagian perhitungan L2 melakukan 

kesalahan input data yang seharusnya 192: 15, tetapi L2 menuliskan 194: 35. Saat 

diwawancara L2 membernarkan bahwa L2 menuliskan 35 tersebut yang dia peroleh 

dari penjumlahan 20 anak dan 15 anak. “saya kira dibagikan ke 15 anak baru 

lainnya, jadi saya tambahkan saja 20 + 15 = 35” ungkap L2 dalam wawancara. 

Jenis kesalahan ini dialami oleh 7 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan pada 

soal kedua. Selain 6 siswa laki-laki dan 8 siswa yang mengalami jenis kesalahan 

sebelumnya, terdapat masing-masing 1 siswa tambahan yang mengalami 

transformation error. Bentuk kesalahan yang dialami cenderung mengarah pada 

ketidakmampuan untuk mengubah konteks keadaan yang ada menjadi model 

matematika sehingga mereka tidak mampu untuk melanjutkan pekerjaannya. Kasus 

pada siswa laki-laki (L6) ditunjukkan oleh Gambar 4. 

 

Gambar 4 Lembar Jawab L6 pada Soal Nomor 2 
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Gambar 4 mengindikasikan L6 masih menuliskan jawaban yang berupa narasi 

deskriptif tentang apa yang diketahuinya. Meskipun apa yang dituliskan adalah 

benar dan L6 memahami soal yang diberikan namun tetap L6 mengalami kesulitan 

dalam mengubah ke dalam pemodelan matematika yang lebih sederhana sehingga 

mengalami kebingungan dalam melanjutkan jawabannya.  

Kasus ini pun dialami juga oleh satu siswa perempuan lain yang mengalami 

transfotmation error, yaitu P5 yang memaparkan secara deskriptif pemahamannya 

dari soal nomor 2 melalui wawancara. P5 menuliskan “dari rumah ke SMPN 22 

membutuhkan waktu 10 menit menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 40 

km/jam, jika 13.15 -13.30 maka … km/jam” dan memaparkan apa yang 

disampaikan di wawancara. 

Diketahui bahwa terdapat 18 siswa dari 29 siswa yang melakukan 

transformation errors. Ini menunjukkan bahwa 62.1% siswa kelas VII SMP Negeri 

22 Surakarta mengalami kesalahan transformasi dalam menegerjakan soal cerita 

matematika yang digunakan pada penelitian ini. Siswa tidak mampu mengubah ke 

dalam pemodelan matematika yang lebih sederhana sehingga mengalami 

kebingungan dalam melanjutkan jawabannya. Selain itu juga siswa tidak teliti 

dalam menyelesaikan soal yang ditunjukkan dengan kesalahan siswa dalam 

mensubtitusikan informasi yang sudah diketahuinya. Dalam penelitiannya, 

Murwati, Hanianto, dan Prasetyo (2020) yang mengatakan bahwa kesalahan 

transformasi terjadi karena siswa terbiasa menggunakan prosedur secara langsung 

tanpa berpikir terlebih dahulu. Subjek penelitian yang melakukan kesalahan pada 

tahap keterampilan proses adalah subjek penelitian yang tidak dapat mengerjakan 

secara benar dan rinci sehingga tidak mendapatkan hasil yang sesuai. 

3.3. Process Skills Errors 

Pada soal pertama jenis kesalahan ini terdapat 8 siswa laki-laki dan 7 siswa 

perempuan. Artinya terdapat penambahan 2 siswa pada siswa laki-laki dan 1 siswa 

perempuan dari jenis kesalahan sebelumnya. Process skill errors terjadi pada saat 

siswa melakukan perhitungan. Siswa-siswa yang melakukan kesalahan sebelumnya 

juga dianggap melakukan process skill errors. Hal ini dikarenakan perhitungan 

yang dilakukan tidak sesuai dengan soal yang ada. 
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Gambar 5 Lembar Jawab P3 pada Soal Nomor 1 

Pada Gambar 5, P3 menuliskan 187: 15 + 7 = 12 sisa 7 + 7 = 14. Dalam hal 

ini P3 beranggapan bahwa pembagian harus didahulukan dari pengurangan. “kan 

pembagian dulu kak, baru pengurangan” ungkap P3 dalam wawancara. Pernyataan 

P3 tersebut menujukkan bahwa P3 belum memahami terkait operasi perkalian dan 

penjumlahan. Nanum terkait soal P3 sudah memahami yang ditunjukkan dengan 

ketepatanya dalam menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. 

Sebanyak 9 siswa laki-laki dan 10 perempuan yang mengalami transformation 

errors sebelumya juga mengalami process skill errors pada soal kedua, dengan 

tambahan 2 siswa laki-laki dan 1 perempuan lainnya sehingga keseluruhan siswa 

yang mengalmai process skill errors adalah 9 siswa laki-laki dan 10 siswa 

perempuan. Seluruh siswa ketiga siswa tersebut telah berhasil memahami dan 

memodelkan matematika dengan benar, akan tetapi mengalami kesalahan saat 

melakukan perhitungan. Salah satu siswa, yaitu L7 telah berhasil memahami apa 

yang menjadi maksud dan pertanyaan dari soal nomor 2 dengan menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan, namun mengalami kesalahan dalam menghitung 

perbandingan senilai. 
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Gambar 6 Lembar Jawab L7 pada Soal Nomor 2 

Seperti yang terlihat pada Gambar 6 terlihat L7 menuliskan “𝑥 =
40 ∙ 15

10
” 

sehingga menyebabkan kesalahan pada jawaban akhir dan kesimpulan. Sedangkan 

pada siswa perempuan yaitu P6 mengalami kesalahan berbeda yakni menghitung 

selisih waktu. Seperti halnya yang tertulis pada lembar jawaban “Jawab: waktu 

pulang 13.30 – 13.15 = 5 menit”, namun kemudian kesalahan tersebut disadari oleh 

P6 pada saat proses wawancara. Kesalahan yang dialami selama proses perhitungan 

pun akhirnya akan berdampak pada kesalahan selanjutnya, karena hasil dari proses 

perhitungan akan mempengaruhi hasil akhir atau jawaban. 

Siswa yang melakukan process skill errors mencapai 75.9% yaitu 22 siswa dari 

29 siswa. Jenis kesalahan ini ditunjukkan dengan kesalahan dalam operasi hitung, 

dan kesalahan dalam mengerjakan runtutan penyelesaian soal. Sunardiningsih, 

Hariyani dan Fayeldi (2019) menyatakan bahwa kesalahan keterampilan proses 

terjadi karena siswa tidak mengetahui prosedur atau langkah-langkah yang akan 

digunakan. 

3.4. Encoding Errors 

Jenis kesalahan ini ditunjukkan dengan tidak tepatnya siswa dalam menuliskan 

kesimpulan dari pertanyaan yang diajukan. Saat siswa melakukan kesalahan-

kesalahan pada tahap sebelumnya sudah pasti siswa tersebut juga melakukan 

encoding errors. Pada soal nomor satu terdapat 9 siswa laki-laki dan 9 siswa 

perempuan yang melakukan encoding errors. Mengacu pada jenis kesalahan 
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sebelumnya, maka ada penambahan 1 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan yang 

melakukan encoding errors. Mereka melakukan jenis kesalahan ini karena salah 

dalam menghitung. 

Tahap terakhir, karena kesembilan siswa laki-laki telah mengalami process skill 

errors, maka keseluruhan siswa laki-laki telah mengalami encoding errors 

sehingga jumlah total siswa laki-laki yang mengalami kesalahan ini tidak berubah 

yaitu tetap 9 siswa pada soal kedua. Lain halnya dengan siswa perempuan yang 

mengalami penambahan 2 orang siswa yaitu P7 dan P8. Mereka telah berhasil 

mengerjakan hingga ke tahap akhir perhitungan, namun salah dalam menuliskan 

jawaban akhir dan salah dalam menyimpulkan jawaban. 

 

Gambar 7 Jawaban P7 pada Soal Nomor 2 

P7 menuliskan “26.67 km/menit” yang yang seharusnya 26.67 km/jam karena 

satuan kecepatan berangkat yang diketahui yaitu km/jam, pada pemahaman soal P7 

telah memahami pertanyaan, dan melakukan perhitungan dengan benar, namun 

mengalami kesalahan dalam penulisan jawaban akhir karena kurang ketelitian 

sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara “jawaban akhir seharusnya itu 

26.67 km/jam karena kan mau nyari kecepatan saat pulang”. Lain halnya dengan 

P8 yang mengalami kesalahan dalam komputasi dimana P8 menuliskan jawaban 

akhir 30 km/jam. 
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