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ABSTRAK 

 

Sentia, Dini. 2019. Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita 

Materi Pertidaksamaan Kuadrat Kelas X SMA Negeri 4 Palangka Raya. 

Skripsi, Program Studi Pendidikan Matematika, Jurusan Pendidikan MIPA, 

FKIP Universitas Palangka Raya. Pembimbing: (1) Drs. H. Janu 

Pinardi,M.Si, (2) Dra. Karlinah Salamanya,M.Pd 

 

Kata Kunci: Analisis kesalahan, Pertidaksamaan Kuadrat 

 

 Penelitian ini dilatar belakangi dalam menyelesaikan suatu soal cerita 

pertidaksamaan kuadrat. Menurut Newman tahapan-tahapan tersebut meliputi 

membaca, pemahaman, transformasi, keterampilan proses, dan penulisan jawaban. 

Namun pada kenyataannya masih banyak siswa  yang melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal pemecahan masalah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah: (1) 

Untuk mengetahui jenis-jenis kesalahan apa yang dilakukan siswa kelas X SMA 

Negeri 4 Palangka Raya, (2) Untuk mengetahui penyebab siswa kelas X SMA 

Negeri 4 Palangka Raya dalam menyelesaikan soal cerita materi pertidaksamaan 

kuadrat. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskritif. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas X MIPA 2 SMA Negeri 4 Palangka Raya yang 

berjumlah 37 siswa. Dari sumber data tersebut dipilih 3 siswa sebagai subjek 

penelitian. Instrumen tes yang digunakan sebanyak 5 soal  uraian yang telah 

ditelaah oleh tiga orang raters yang terdiri dari dua orang dosen Program Studi 

Pendidikan Matematika dan satu orang guru matematika SMAN 4 Palangka Raya. 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode tes dan wawancara.Analisis data 

dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi Pertidaksamaan 

kuadrat berdasarkan Newman secara garis besar dapat dijabarkan yaitu kesalahan 

memebca dimana siswa tidak tepat mengartikan kedalam simbol matematika, 

kesalahan pemahaman dimana siswa tidak tepat dalam menuliskan diketahui dan 

ditanyakan, kesalahan transformasi dimana siswa  tidak bisa mengartikan masalah 

dalam bentuk kalimat matematika, kesalahan keterampilan proses dimana siswa 

tidak dapat mengaplikasikan rumus, dan kesalahan penulisan jawaban dimana 

siswa tidak dapat menuliskan kesimpulan dengan tepat, (2) Penyebab kesalahan 

yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi 

pertidaksamaan kuadrat berdasarkan Newman  dapat dijabarkan yaitu kurangnya 

ketelitian siswa dalam membaca soal cerita, kurang teliti terhadap penulisan 

informasi yang diketahui dan ditanyakan, siswa kesulitan mentransformasi soal 

tersebut, siswa kurang dapat menyelesaikan soal tersebut, dan kurangnya 

ketelitian siswa dalam prnulisan jawaban akhir. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam mengembangkan 

kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dapat mengubah pola pikir seseorang 

untuk selalu melakukan perubahan inovasi guna meningkatkan kualitas diri dalam 

segala aspek kehidupan. Pendidikan terdapat jalur formal, non-formal dan 

informal. Pendidikan formal merupakan pedidikan yang diselenggarakan 

disekolah-sekolah pada umumnya. Tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan 

merupakan tolak ukur dari keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Kegiatan 

pendidikan khususnya kegiatan belajar dilaksanakan untuk mencapai tujuan-

tujuan pendidikan. 

 Matematika merupakan salah satu ilmu yang sangat penting dalam dunia 

pendidikan. Matematika juga berperan penting menunjang adanya perkembangan 

dan kemajuan ilmu-ilmu lain seperti: ilmu kimia, fisika dan komputer. 

Matematika banyak digunakan dalam kehidupan, dapat dipergunakan untuk 

menyajikan informasi dalam berbagai cara terhadap usaha memecahkan masalah. 

Tujuan mata pelajaran matematika menurut Kurikulum 2013 

(Kemendikbud, 2013) “dalam pembelajaran matematika kegiatan yang dilakukan 

agar pembelajaran bermakna yaitu mengamati, menanya, menalar, menyaji dan 

mencipta”. Semua kemampuan yang telah dinyatakan diatas diharapkan dimiliki 

oleh siswa. Namun, fakta menunjukan bahwa pelajaran matematika merupakan 
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salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit oleh siswa. Kesulitan yang dialami 

oleh siswa ini pasti akan menyebabkan siswa mengalami kesulitan-kesulitan 

dalam menyelesaikan soal-soal matematika. 

Soal dalam matematika dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu soal 

rutin dan  soal non rutin. Soal rutin adalah soal latihan biasa yang dapat 

diselesaikan dengan prosedur yang dipelajari dikelas, sedangkan soal non rutin 

adalah soal yang untuk menyelesaikannya diperlukan pemikiran lebih lanjut 

karena prosedurnya tidak sejelas atau tidak sama dengan prosedur yang dipelajari 

disekolah. Memberikan soal-soal non rutin berarti melatih siswa menerapkan 

berbagai konsep matematika dalam situasi baru sehingga pada akhirnya siswa 

mampu menggunakan berbagai konsep ilmu yang telah dipelajari untuk 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga soal-soal non rutin 

inilah yang dapat digunakan sebagai soal pemecahan masalah. 

 Salah satu bentuk soal matematika yang dapat digolongkan dalam soal 

non rutin adalah soal cerita. Soal cerita matematika merupakan permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan matematika. Menurut Budiyono 

(2008: 3) “menyelesaikan soal cerita merupakan kegiatan kognitif tingkat tinggi, 

karena setelah mengetahui apa yang dipermasalahkan, siswa dituntut dapat 

membuat membuat model matematikanya”. Maka, soal cerita matematika penting 

untuk diberikan kepada siswa guna melatih siswa dalam menyelesaikan masalah. 

Tetapi, pada kenyataannya soal ceita matematika masih dianggap sulit oleh 

sebagian siswa.  
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Materi pertidaksamaan kuadrat yang membutuhkan jawaban langsung 

jarang siswa mengalami kesulitan, tapi pada soal cerita pertidaksamaan kuadrat 

dalam pengerjaannya siswa sering mengalami kesulitan ini berdasarkan dari hasil 

wawancara dengan salah satu guru mata pelajaran matematika dikelas X SMA 

Negeri 4 Palangka Raya pada tanggal 15 Februari 2019, siswa seringkali 

mengalami kesulitan dalam memahami soal-soal matematika berbentuk soal cerita 

sehingga dalam pengerjaannya siswa mengalami  kesalahan karena tidak tahu 

rumus atau strategi yang mana seharusnya digunakan pada soal cerita tersebut. 

Kondisi tersebut dapat memberi informasi bahwa soal cerita matematika 

pertidaksamaan kuadrat merupakan soal non rutin bagi siswa kelas X SMA Negeri 

4 Palangka Raya. 

 Kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa kelas X SMA Negeri 4 

Palangka Raya itu menyebabkan hasil belajar yang diperoleh siswa masih rendah. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi belajar pada materi pertidaksamaan 

kuadrat tahun 2018/2019 hanya 48% dari 300 siswa yang mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). Hasil belajar siswa pada matematika minimal  70%  

dengan standar KKM yang ditetapkan sekolah adalah 68 dan kurikulum yang 

digunakan pada tahun ajaran 2019/2020 yaitu Kurikulum 2013. Perbaikan dengan 

pemberian remedial telah dilakukan guru, tetapi tidak berdasarkan hasil analisis 

kesalahan dan penyebab siswa melakukan kesalahan dalam soal matematika 

materi pertidaksamaan kuadrat sehingga siswa masih mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan soal. Kondisi yang terjadi tersebut perlu diatasi agar hasil belajar 

siswa bisa dicapai dengan optimal. Dengan demikian, perlu dilakukan analisis 
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dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang jenis kesalahan yang 

dilakukan siswa serta penyebab siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan 

soal cerita materi pertidaksamaan kuadrat.  

Kesalahan yang dilakukan siswa akan dianalisis menggunakan analisis 

kesalahan Newman. Menurut Newman (Singh, Rahman dan Hoon 2010: 265)  

mendefinisikan bahwa ada 5 hirarki yang dibutukan seorang untuk 

menyelesaikan soal matematika uraian yaitu: (1) tahapan membaca 

(reading), (2) tahapan pemahaman (comprehension) makna suatu 

permasalahan, (3) tahapan transformasi (transformation), (4) tahapan 

keterampilan proses (process kill) dan (5) tahapan penulisan jawaban 

(encoding). Oleh karena itu, jenis-jenis kesalahan yaitu (1) kesalahan 

membaca soal (reading errors), (2) kesalahan dalam pemahaman 

(comprehension errors), (3) kesalahan transformasi (transformasi errors), 

(4) kesalahan keterampilan proses (process skill errors) dan (5) kesalahan 

penulisan jawaban (encoding errors). 

 

 Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “ Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita 

Materi Pertidaksamaan Kuadrat Kelas X SMA Negeri 4 Palangka Raya ” 

 

 

B. Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka masalah 

yang dapat diidentifikasi diantaranya: 

1. Tujuan pembelajaran matematika belum tercapai seperti yang diharapkan, 

karena masih banyak siswa mendapatkan nilai dibawah KKM dalam materi 

soal cerita pertidaksamaan kuadrat disekolah SMA Negeri 4 Palangka Raya. 

2. Siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita materi 

pertidaksamaan kuadrat masih banyak, sehingga masih banyak kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam proses hasil jawaban yang benar. 
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3. Belum pernah diidentifikasi mengenai kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita materi pertidaksamaan kuadrat, sehingga belum diketahui 

kesalahan dan  penyebab kesalahan apa saja yang dilakukan siswa. 

 

 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah: 

1. Apa saja jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita materi pertidaksamaan kuadrat dikelas X SMA Negeri 4 Palangka 

Raya berdasarkan analisis kesalahan Newman? 

2. Apa saja yang menyebabkan kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

materi pertidaksamaan kuadrat pada kelas X SMA Negeri 4 Palangka Raya? 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui jenis-jenis kesalahan apa yang dilakukan oleh siswa kelas 

X SMA Negeri 4 Pelangka Raya. 

2. Untuk mengetahui penyebab siswa kelas X SMA Negeri 4 Palangka Raya 

melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita materi pertidaksamaan 

kuadrat. 
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E. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, agar ruang lingkup 

penelitian tidak meluas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa kelas X MIPA 2 SMA Negeri 4 

Palangka Raya dalam menyelesaikan soal cerita materi pertidaksamaan 

kuadrat berdasarkan analisis kesalahan menurut Newman yaitu: (1) kesalahan 

membaca soal (reading errors), (2) kesalahan dalam pemahaman 

(comprehension errors), (3) kesalahan transformasi (transformasi errors), (4) 

kesalahan keterampilan proses (process skill errors) dan (5) kesalahan 

penulisan jawaban (encoding errors). 

2. Materi yang digunakan untuk tes soal yang diberikan adalah materi 

pertidaksamaan kuadrat. 

3. Penyebabkan siswa kelas X MIPA 2 SMA Negeri 4 Palangka Raya 

mengalami kesalahan dalam soal cerita materi pertidaksamaan kuadrat. 

 

 

F. Kegunaan Penelitian 

 Dari hasil penelitian ini dapat memberi mamfaat sebagai berikut: 

1. Bagi siswa, diharapkan membatu siswa mengurangi kesalahan yang dilakukan 

dalam menyelesaikan  soal cerita materi pertidaksamaan kuadrat sehingga 

siswa dapat memperbaiki dan berlatih mengerjakan soal terus-menerus agar 

hasil belajar yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. 
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2. Bagi guru, sebagai gambaran atau bahan acuan untuk mencari alternatif untuk 

mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita pada materi pertidaksamaan kuadrat sehingga pembelajaran 

selanjutnya menjadi lebih baik. 

3. Bagi sekolah, sebagai masukan dalam upaya meningkatkan hasil belajar 

matematika disekolah. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, untuk menambah wawasan tentang kesalahan-

kesalahan dan faktor penyebab yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 

soal matematika khususnya pada materi pertidaksamaan kuadrat.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Teori dan Pustaka  

1. Pertidaksamaan Kuadrat 

a. Pengertian Pertidaksamaan Kuadrat 

 Semua pertidaksamaan yang ekuivalen dengan salah satu bentuk: 

1) a𝑥2 + bx + c < 0 

2) a𝑥2 + bx + c > 0 

3) a𝑥2 + bx + c ≥ 0, dan 

4) a𝑥2 + bx + c ≤ 0 

Dimana a, b, dan c bilangan real dan a ≠ 0, disebut sebagai pertidaksamaan 

kuadrat karena terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya dua 

dan koefisien variabel yang berpangkat dua tidak boleh sama dengan nol. 

Sedangkan “pertidaksamaan  adalah salah satu kalimat terbuka  yang 

menggunakan tanda <, >,  ≤ atau  ≥” Menurut Khairunnisa (2014: 92). Untuk 

lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. 

Pertidaksamaan Kuadrat   Bukan Petidaksamaan Kuadrat 

1. 𝑥2 − 2𝑥 + 5 < 8    a. 𝑥2 − 2𝑥 + 5 = 8 

2. 
1

2
𝑥2 +

2

5
𝑥 > 0    b. -9x + 3 ≤ 7 

3. 𝑡2 − 12𝑡 + 15 ≥ 0   c. 43 + 42 = 5 

 Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa 1, 2 dan 3 adalah pertidaksamaan 

kuadrat, sedangkan a, b dan c bukan pertidaksamaan kuadrat. Point a yang 
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terdapat pada contoh di atas, antar kedua ruas menggunakan tanda hubung sama 

dengan (=) yang artinya point a bukan pertidaksamaan kuadrat,  point b bukan 

pertidaksamaan kuadrat karena pangkat tertinggi variabelnya bukan 2. Sedangkan 

point c juga bukan pertidaksamaan kuadrat karena pangkat tertingginya bukan 2 

dan juga antar kedua ruas menggunakan tanda hubung sama dengan (=). Pada 

materi pertidaksamaan linear, terdapat beberapa sifat yang juga digunakan dalam 

materi pertidaksaman kuadrat ini. Sifat-sifat tersebut antara lain (Bartle dan 

Sherbert, 2000: 22): 

Untuk a, b, c ∈ R berlaku: 

(i) Jika a ≠ 0, maka 𝑎2 > 0 

(ii) Jika a > b, maka b < a 

(iii) Jika  a > b dan b > c, maka a > c 

(iv) Jika a > b, maka a + c > b + c 

(v) Jika a > b dan c > 0, maka ca > cb 

(vi) Jika a > b dan c < 0, maka ca < cb 

(vii) Jika ab > 0, maka a > 0 dan b > 0 atau a < 0 dan b < 0 

(viii) Jika ab < 0, maka a < 0 dan b > 0 atau a > 0 dan b <  0 

 

b. Penyelesaian Pertidaksamaan Kuadrat 

 Untuk menyelesaikan soal pertidaksamaan kuadrat. Menurut Kanginam 

(2013) berpendapat bahwa “terdapat dua metode yang sudah umum dikenal, yaitu 

metode grafik, dan metode titik uji”. 

1. Menyelesaikan Pertidaksamaan Kuadrat Dengan Metode Grafik 

Menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat dengan metode grafik terdapat 

beberapa langkah yang harus dilakukan.  

Adapun langkah-langkahnya antara lain: 

(1) Ubah pertidaksamaan kuadrat menjadi bentuk umum (ruas kanan 0). 
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(2) Tentukan pembuat nol dengan mengubah tanda pertidaksamaan dengan 

tanda “=”. 

(3) Tentukan titik puncak dan jenis parabola dengan melihat koefisien 𝑥2. 

(4) Plot pembuat nol kemudian buatlah sketsa grafiknya. 

(5) Tentukan penyelesaian dengan melihat daerah yang memenuhi tanda 

pertidaksamaan kuadrat bentuk umum. 

Contoh: 

 Luas sebuah papan memenuhi pertidaksamaan 10x – 𝑥2 ≥ 24. Tentukanlah 

interval luas potong papan? 

Diketahui  : Pertidaksamaan 10x – 𝑥2 ≥ 24 

Ditanyakan  : Interval luas potong papan? 

Jawab:  

Langkah 1: Ubah pertidaksamaan menjadi bentuk umum (ruas kanan 0). 

10x – 𝑥2 ≥ 24 

10x – 𝑥2 −24 ≥ 0 (kedua ruas ditambah dengan -24) 

Langkah 2: Tentukan pembuat nol dengan mengubah tanda ketaksamaan menjadi 

tanda “=”. 

-𝑥2 + 10x – 24 = 0 

𝑥2 − 10x + 24 = 0 (kedua ruas dikali dengan -1) 

(x − 4) (x − 6) = 0 

x – 4 = 0 atau x – 6 = 0 

x = 4 atau x = 6 
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Langkah 3: Tentukan titik puncak dan jenis parabola dengan melihat koefisien 

dari 𝑥2.  

a = -1  , b =10 , c = – 24 

𝑥𝑝𝑢𝑛𝑐𝑎𝑘 = 
−b

2a
=

−(10)

2(−1)
 = 5 

𝑦𝑝𝑢𝑛𝑐𝑎𝑘 = -𝑥2 + 10x – 24  =-(5)2 + 10(5) – 24 = -25 + 50 – 24 = 1 

Jadi, titik puncaknya adalah (5,1) dengan parabolanya terbuka 

kebawah. 

Langkah 4: Plot pembuat nol dan titik puncak kemudian buatlah sketsa grafiknya. 

Pembuat nol adalah x = 4 dan x = 6 titik potong dengan sumbu x 

adalah (4,0) dan (6,0), titik puncaknya adalah (5,1) dan parabolanya 

terbuka kebawah, maka dapat dibuat sketsa grafiknya seperti gambar 1 

berikut. 

 

Gambar 1. Grafik 10x – x2 ≥ 24 

Langkah 5: Tentukan penyelesaian dengan melihat daerah yang memenuhi tanda 

pertidaksamaan kuadrat dalam bentuk umum. 

Parabola membagi sumbu x menjadi tiga interval: 

i. Interval x ≤ 4 dengan y ≤ 0 
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ii. Interval 4 ≤ x ≤ 6 dengan y ≥ 0 

iii. Interval  x ≥ 6 dengan y ≤ 0 

Karena yang diminta adalah ketika 10x – 𝑥2 ≥ 24, maka yang 

memenuhi adalah daerah yang diarsir pada gambar yaitu 4 ≤ x ≤ 6. 

Jadi, interval luas potong papan yang memenuhi 10x – 𝑥2 ≥ 24 adalah 

antara 4 m sampai 6 m. 

2. Menyelesaikan Pertidaksamaan Kuadrat Dengan Metode Titik Uji 

Diantara ketiga metode, yang paling sering digunakan adalah metode titik 

uji. Dalam metode titik uji ini menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat dengan 

menggunakan bantuan garis bilangan dan menentukan tanda suatu daerah dengan 

menguji salah satu titik dalam daerah tersebut. Oleh karena itu metode 

penyelesaian ini dinamakan metode titik uji. Adapun langkah-langkah dalam 

menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat dengan metode titik uji adalah sebagai 

berikut. 

(1) Ubah pertidaksamaan kuadrat menjadi bentuk umum dengan koefisien 𝑥2 

diusahakan positif supaya mudah. 

(2) Tentukan pembuat nol dengan mengubah tanda pertidaksamaan dengan 

tanda ”=”. 

(3) Plot pembuat nol pada garis bilangan. Jika pertidaksamaan adalah ≤ 0 atau 

≥0 maka pembuat nol termasuk penyelesaian dan diberi tanda bulat hitam. 

Sedangkan jika tanda pertidaksamaan adalah < 0 atau > 0 maka pembuat nol 

tidak termasuk penyelesaian dan diberi tanda bulat kosong. 
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(4) Pembuat nol akan membagi garis bilangan menjadi beberapa daerah. 

Tentukan tanda setiap daerah cukup dengan mengambil wakil salah satu titik 

pada setiap daerah dan menguji tandanya dengan mensubtitusikan kedalam 

pertidaksamaan. 

(5) Daerah yang memenuhi pertidaksamaan adalah daerah yang tandanya sama 

dengan pertidaksamaan. 

Contoh: 

 Luas sebuah papan memenuhi pertidaksamaan 10x – 𝑥2 ≥ 24. Tentukanlah 

interval luas potong papan (x dalam meter)? 

Diketahui : Pertidaksamaan 10x – 𝑥2 ≥ 24 

Ditanyakan : Interval luas potong papan (x dalam meter)? 

 Jawab:  

Langkah 1: Ubah pertidaksamaan kuadrat menjadi bentuk umumnya dengan 

koefisien 𝑥2 diusahakan positif supaya mudah. 

10x – 𝑥2 ≥ 24  (kedua ruas ditambah dengan -24) 

10x – 𝑥2 −24 ≥ 0  (kedua ruas dikali -1)  

𝑥2 − 10𝑥 +24  ≤ 0  

Langkah 2: Tentukan pembuat nol dengan mengubah tanda pertidaksamaan 

menjadi tanda “=”. 

𝑥2 –  10x +24 = 0 

 (x - 4) (x - 6) = 0 

x – 4 = 0 atau x – 6 = 0 

x = 4 atau x = 6 
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Langkah 3: Plot pembuat nol pada garis bilangan. Jika pertidaksamaan adalah ≤ 0 

atau ≥ 0 maka pembuat nol termasuk penyelesaian. Karena itu pembuat 

nol pada garis bilangan diberi tanda bulat hitam seperti pada Gambar 2 

berikut. 

       

     4            6 

Gambar 2. Pembuat Nol pada Garis Bilangan 

Langkah 4: Tentukan tanda setiap daerah cukup dengan mengambil wakil salah 

satu titik pada setiap daerah dan menguji tandanya dengan 

mensubtitusikan kedalam pertidaksamaan. 

 Daerah (i) ambil x = 0, maka diperoleh:  

02 − 10(0) + 24 = 24 > 0 (daerah positif) 

 Daerah (ii) ambil x = 5, maka diperoleh:  

 52 − 10(5) + 24 = 35 − 50 + 24 =  −1 < 0 (daerah negatif) 

 Daerah (iii) ambil x = 10, maka diperoleh:  

102 − 10(10) + 24 = 100 − 100 + 24 =  24 > 0 (daerah positif) 

Agar lebih jelas perhatikan Gambar 3  berikut. 

++ ++ -- -- ++ + + ++  

                                   4            6                              

Gambar 3. Tanda Daerah Himpunan Penyelesaian 

Langkah 5: Daerah yang memenuhi pertidaksamaan adalah daerah yang bertanda 

negatif, yaitu daerah  4 ≤ x ≤ 6. Jadi, interval luas potong papan yang 

memenuhi 10x – 𝑥2 ≥ 24 adalah antara 4 m sampai dengan  6 m. 
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2. Hasil Belajar Matematika 

 Menganalisis kesalahan, peneliti memerlukan hasil belajar siswa dalam 

mengerjakan soal matematika. Soedijarto dalam Purwanto (2014: 46) 

mendefinisikan “hasil belajar sebagai tingkat penguasaan yang dicapai oleh siswa 

dalam mengikuti proses belajar sebagai tingkat penguasaan yang dicapai oleh 

siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan 

yang ditetapkan”. Menurut Purwanto (2014: 46)  

hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar matematika merupakan perubahan perilaku yang mencakup 

tingkat penguasaan yang diperoleh siswa setelah mereka mengalami 

aktivitas belajar matematika. 

 

 Bloom membagi hasil belajar menjadi tiga ranah (Sudjana, 2012: 22) 

yaitu: 

(1) Ranah kognitif, hasil belajar yang terjadi dalam kawasan kognisi, yang 

terdiri dari pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis dan evaluasi. 

(2) Ranah efektif, hasil belajar yang berkaitan dengan sikap yang terdiri 

dari penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi dan internalisasi. 

(3) Ranah psikomotorik, berkaitan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. 

 

 Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Diantara 

ketiga ranah itu, ranah kognitif yang paling banyak dinilai oleh guru disekolah 

karena berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menguasai isi bahan 

pengajaran. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi batasan secara khusus hanya 

pada ranah kognitif saja dengan penekanan pada bentuk tes yang tertulis. Dengan 

demikian, istilah hasil belajar mengacu pada tes pada ranah kognitif dalam bentuk 
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tertulis yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis jenis kesalahan siswa 

saat menyelesaikan soal cerita materi pertidaksamaan kuadrat 

3. Analisis Kesalahan Siswa Menurut Newman 

Menurut Sudjana (2012: 27) “analisis adalah usaha untuk memilih suatu 

integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hirarkinya atau 

susunannya”. Menurut Wijaya dan Masriyah (2012)  

Kesalahan merupakan suatu penyimpangan terhadap hal yang dianggap 

benar atau penyimpangan terhadap suatu yang telah ditetapkan/disepakati 

sebelumnya. Jadi analisis kesalahan adalah sebuah usaha menyelidiki, menelaah 

suau peristiwa penyimpangan untuk mencari tahu apa yang menyebab suatu 

penyimpangan itu bisa terjadi sehingga jelas susunannya. 

Pada pertengahan tahun 1970-an seorang warga Negara Australia yang 

berprofesi sebagai guru matematika, M. Anne Newman (Singh, dkk, 2010: 265)  

mendefinisikan bahwa ada 5 hirarki  yang dibutuhkan seorang siswa untuk 

menyelesaikan soal matematika uraian. Newman menggunakan hirarki 

karena beralasan bahwa kesalahan pada langkah yang mana saja pada 

kelima langkah tersebut akan atau proses pemecahan masalah untuk 

mendapatkan jawaban yang memuaskan. Kelima hiraki tersebut ialah 

reading, comprehension, transformation, process skill dan encoding.  

Tabel 1. Lima Hirarki Menyelesaikan Soal Uraian Menurut Newman 

No Tahapan Deskripsi Kegiatan 

1 Membaca 

(Reading) 

Baca Masalahnya (Read the problem) 

2 Pemahaman 

(Comprehension) 

Pahami apa yang dibaca (Comprehend what is read) 

3 Transformasi 

(Transformation) 

Melakukan transformasi dari kata-kata dalam masalah 

kepada pilihan strategi matematis yang cocok (Carrying  

out a transformation from the words of the problems to the 

selection of an appropriate mathematical strategy) 

4 Keterampilan 

Proses (Proses 

Skill) 

Mengaplikasikan keterampilan proses yang dituntut oleh 

strategi yang dipilih (Applying the process skill demanded 

by the selected strategy) 

5 Penulisan 
Jawaban 

(Enconding) 

Memberi kode jawaban dalam bentuk tulisan yang bisa 
diterima (Enconding the answer in an acceptable written 

from) 

 

Sumber (Sigh, dkk, 2010: 265) 
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Kelima hirarki tersebut dapat digunakan sebagai salah satu metode untuk 

menganalisis kesalahan siswa yaitu Newman’s Analysis Error (NEA) atau 

Analisis Kesalahan Newman. Newman (Sigh, dkk, 2010: 266) mendaftarkan lima 

jenis kesalahan yang mungkin terdeteksi yaitu: 

1) Kesalahan Membaca (Reading Errors) 

Menurut Newman (Singh, dkk, 2010: 266), “ a reading error occurred 

when written words or symbol failed to be recognized by the subject thet led to 

his/her ailuer to pursue yhe course of problem-solution ” atau dengan kata lain 

kesalahan membaca terjadi ketika kata-kata maupun simbol gagal dikenali oleh 

siswa sehingga menghalangi untuk memproses lebih lanjut. 

 

2) Kesalahan Memahami (Comprehension Errors) 

Menurut Newman (Singh, dkk, 2010: 266) , “ a comprehension error 

occurred when the pupil was able to read the question but failed to understand its 

requirement, this causing him/her to errors in or to fail attempting problem-

solution ” atau dengan kata lain kesalahan memahami terjadi ketika siswa mampu 

membaca soal namun gagal memahami apa yang dimaksudkan/diperlukan 

sehingga siswa tersebut gagal dalam menyelesaikan permasalahannya. 

 

3) Kesalahan Transformasi (Transformsion Errors) 

Menurut Newman (Singh, dkk, 2010: 266), “ a transformation error 

occurred when the pupil had correctly comprehended a question’s requirement 

but failed to identify the proper mathematical operation or sequence of operation 

to successfully pursue the course of problem-solution ” atau dengan kata lain 
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kesalahan transformasi merupakan sebuah kesalahan yang terjadi ketika siswa 

telah benar memahami pertanyaan dari soal yang diberikan, tetapi gagal untuk 

memilih operasi matematika yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut. 

 

4) Kesalahan Keterampilan Proses (Process Skill Errors) 

Menurut Newman (Singh, dkk, 2010: 266), “ a process skill error 

occurred when, although the correct operation (or sequence of operations) to be 

used to purse problem solution had been identified, the pupil failed to carry out 

the procedure correctly ” atau dengan kata lain kesalahan memproses apabila 

siswa mampu memilih operasi yang diperlukan untuk menyelesaikan  persoalan 

namun siswa tidak dapat menjalankan prosedur dengan benar. 

 

5) Kesalahan Penulisan Jawaban (Enconding Errors) 

Menurut Newman (Singh, dkk, 2010: 266), “ an enconding error occurred 

when, despite having appropriately and correctly solved a mathematical task, the 

pupil failed to provide an acceptable wrriten form of the answer ” atau dengan 

kata lain sebuah kesalahan masih tetap bisa terjadi meskipun, siswa telah selesai 

memecahkan masalah matematika, yaitu bahwa siswa telah menuliskan apa yang 

dimaksud.  

Penelitian analisis kesalahan ini dilakukan merupakan penyelidikan 

terhadap penyimpangan atas jawaban yang benar dan bersifat sistematis dari siswa 

dalam menyelesaikan soal matematika pada materi pertidaksamaan kuadrat. 
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4. Soal Cerita Matematika Pertidaksamaan Kuadrat dan Penyelesaian Soal 

Cerita Matematika Pertidaksamaan Kuadrat 

 

 Menurut Winarni dan Harmini (2015: 122) “soal cerita adalah soal 

matematika yang diungkapkan atau dinyatakan dengan kata-kata atau kalimat-

kalimat dalam bentuk cerita yang dikaitkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat 

dalam bentuk cerita yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari”. Sedangkan 

menurut Muhsetyo (Wanarni dan Harmini, 2015: 122) “soal cerita merupakan soal 

cerita yang dinyatakan dengan serangkaian kalimat”. Berdasarkan pendapat 

tersebut dapat disimpulkan soal cerita matematika merupakan bentuk soal 

matematika yang menyajikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dalam 

bentuk narasi atau cerita. “Dalam matematika, soal cerita banyak terdapat dalam 

aspek penyelesaian masalah, dimana dalam penyelesaiannya siswa harus mampu 

memahami maksud dari permasalahan yang akan diselesaikan”(Hartini, 2008: 10). 

Menyelesaikan suatu soal cerita, siswa diharapkan dapat menuliskan serta 

menjelaskan secara rutut proses penyelesaian masalah yang diberikan dengan cara 

memilih dan mengidentifikasi kondisi dan konsep yang relevan, mencari 

generalisasi, merumuskan rencana penyelesaian dan mengorganisasi keterampilan 

yang telah dimiliki sebelumnya. 

Contoh soal: 

Suatu taman berbentuk persegi panjang mempunyai panjang p dan lebar l. 

Jika luasnya (L) tidak kurang dari 24 m2 dan kelilingnya (K) = 20 m, tentukan 

batas-batas nilai p dan l. 
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Jawaban: 

Diketahui:  Keliling (K) = 20 m  

  Luas (L) ≥ 24 m2 

Ditanya: Batas-batas nilai p dan l ? 

Penyelesaian: 

Menentukan model matematikanya 

K  = 20  

2(p + l) =  20 

p + l = 10 

l = 10 – p 

diperoleh persamaan ukuran lebar l = 10 – p 

Luas (L) tidak kurang dari 24 m2 artinya L ≥ 24 m2 

L ≥ 24 m2 

p × 𝑙 ≥ 24 m2 

Subtitusi persamaan l : 

p (10 – p) ≥ 24  

 10p – p2 ≥ 24 

 10p – p2– 24 ≥ 0 

 sehingga model matematikanya 10p – p2– 24 ≥ 0 

Menyelesaikan model matematika 

Untuk menentukan nilai p yang memenuhi, harus terlebih dahulu 

menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. 
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Langkah 1: Ubah pertidaksamaan kuadrat menjadi bentuk umum dengan koefisien 

p2 menjadi positif. 

 10p – p2– 24 ≥ 0 

-1(10p – p2– 24) ≥-1 (0) 

p2 – 10p + 24 ≤ 0 

Langkah 2: Tentukan pembuat nol dengan mengubah tanda pertidaksamaan 

menjadi tanda “=”. 

p2 – 10p + 24 = 0 

(p – 4) (p – 6) = 0 

 p = 4 atau p = 6 

Menentukan tanda pada setiap selang yaitu sebagai berikut. 

Langkah 3:  Plot pembuat nol pada garis bilangan. Karena tanda pertidaksamaan 

adalah ≤ 0 , berarti pembuat nol termasuk penyelesaian. Karena itu 

pembuat nol pada garis bilangan diberi tanda bulat hitam. 

       

     4            6 

Gambar 4. Pembuat Nol pada Garis Bilangan 

 Karena terdapat dua bilangan pembuat nol yaitu p = 4 dan p = 6, maka 

pembuat nol membagi garis menjadi tiga daerah, yaitu: 

daerah (i) p ≤ 4 

daerah (ii) 4 ≤ p ≤ 6 dan 

daerah (iii) p ≥ 6 
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Langkah 4 : Ambil sembarang titik pada masing-masing daerah dan subtitusi pada 

pertidaksamaan untuk menguji tanda masing-masing daerah apakah 

bernilai positif atau negatif. 

Daerah (i) : Ambil p = 0, subtitusi pada pertidaksamaan diperoleh: 

 02 – 10 (0) + 24 = 24 > 0 (daerah positif) 

Daerah (ii) : Ambil p = 5, subtitusi pada pertidaksamaan diperoleh: 

 52 – 10 (5) + 24 = 25 – 50 + 24 = -25 + 24 = -1 < 0 (daerah negatif) 

Daerah (iii) : Ambil p = 10, subtitusi pada pertidaksamaan diperoleh: 

 102 – 10 (10) + 24 = 100 – 100 + 24 = 24 > 0 (daerah positif) 

++ ++ -- -- ++ + + ++  

                                   4            6                              

Gambar 5. Tanda Daerah Himpunan Penyelesaian 

Daerah yang memenuhi pertidaksamaan adalah daerah yang bernilai 

negatif, yaitu daerah 4 ≤ p ≤ 6. Jadi, agar luas tidak kurang dari 24 m2 maka p 

yang memenuhi adalah 4 m sampai 6 meter atau 4 ≤ p ≤ 6 dengan p dalam meter 

dan p ϵ R. 

 Persamaan ukuran lebar (l): 

 l = 10 – p 

 p = 10 – l 

 sehingga 4 ≤ 10 – l ≤ 6 

 4 – 10 ≤ – l ≤ 6 – 10 

 6 ≥ l ≥ 4 
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 Jadi, agar luas tidak kurang dari 24 m2, l yang memenuhi adalah 4 m 

sampai 6 meter atau 4  ≤ l ≤ 6 dengan l dalam meter (m) dan l ϵ R. 

Memeriksa kebenaran jawaban  

Ambil salah satu bilangan yang memenuhi. 

Misalkan x = 5 maka: 

10p – p2 ≥ 24  

10 (5) – (5)2 ≥ 24 

50 – 25 ≥ 24 

25 m  ≥ 24 m (terbukti) 

a. Kesalahan Membaca (Reading Errors) 

Berdasarkan kesalahan membaca yang diungkapkan Newman, maka pada 

penelitian ini kesalahan membaca yang mungkin dialami siswa secara umum 

dalam menyelesaikan soal cerita materi pertidaksamaan kuadrat yaitu siswa tidak 

mengenal atau tidak menuliskan simbol-simbol yang digunakan untuk 

menyatakan bentuk pertidaksamaan suatu persamaan serta tidak memaknai bahasa 

soal cerita ke simbol matematika. 

Contoh Jawaban Benar 

 Diketahui:  Keliling (K) = 20 m  

   Luas (L) ≥ 24 m2 

Ditanya: Batas-batas nilai p dan l ? 

Contoh Jawaban Kesalahan Membaca 

 Diketahui :  Keliling (K) = 20 cm  

   Luas (L) tidak kurang dari 24 m2            

Ditanya :  Batas-batas nilai p dan l ? 

Kesalahan 

Membaca 
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 Dari contoh soal, kesalahan membaca yang dilakukan oleh siswa adalah 

tidak memaknai kalimat “Luas (L) tidak kurang dari 24 m2” ke dalam bentuk 

simbol ≥ serta salah memasukan satuan “cm” seperti contoh diatas. Hal tersebut 

dapat diartikan siswa tidak memaknai istilah-istilah matematika.  

b. Kesalahan Memahami (Comprehension Errors) 

Berdasarkan kesalahan memahami yang diungkapkan Newman, maka 

pada penelitian ini kesalahan memahami yang mungkin dialami siswa secara 

umum dalam menyelesaikan soal cerita materi pertidaksamaan kuadrat yaitu siswa 

tidak mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal, tidak 

mampu memahami informasi apa saja yang diketahui dalam soal dengan lengkap, 

tidak mampu menyatakan apa saja yang ditanyakan dalam soal dengan lengkap 

serta tidak mengetahui maksud pertanyaan secara tersirat. 

Contoh Jawaban Benar 

 Diketahui:  Keliling (K) = 20 m  

   Luas (L) ≥ 24 m2 

Ditanya: Batas-batas nilai p dan l ? 

Contoh Jawaban Kesalahan Pemahaman 

 Diketahui :  Keliling (K) = 20 m  

   Luas (L) tidak kurang dari 24 m2 

Ditanya: … 

 Dari contoh soal, kesalahan memahami oleh siswa salah dalam menuliskan 

apa yang diketahui, serta tidak menuliskan apa yang ditanyakan, artinya siswa 

tidak mengetahui apa yang dibutuhkan dalam proses pemecahan masalah. 

Kesalahan 

Memahami 
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c. Kesalahan Transformasi (Transformation Errors) 

Berdasarkan kesalahan transformasi yang diungkapkan Newman, maka 

pada penelitian ini kesalahan transformasi yang mungkin dialami siswa secara 

umum dalam menyelesaikan soal cerita materi pertidaksamaan kuadrat yaitu  

tidak dapat menjelaskan prosedur-prosedur yang digunakan, tidak menuliskan 

strategi yang digunakan, tidak menuliskan metode atau stategi yang tepat.  

 Diketahui :   Keliling (K) = 20 m  

   Luas (L) ≥ 24 m2 

Ditanya: Batas-batas nilai p dan l ? 

Penyelesaian: 

Menentukan model matematikanya 

K  = 20  

2(p + l) =  20 

p + l = 10 

l = 10 – p 

diperoleh persamaan ukuran lebar l = 10 – p 

Luas (L) tidak kurang dari 24 m2 artinya L ≥ 24 m2 

L ≥ 24 m2 

p × 𝑙 = 24 m2 

Contoh Jawaban Benar 

Subtitusi persamaan l : 

p (10 – p) ≥ 24  

 10p – p2 ≥ 24 
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 10p – p2– 24 ≥ 0 

 sehingga model matematikanya 10p – p2– 24 ≥ 0 

Conoh Jawaban Kesalahan Transformasi 

Subtitusi persamaan l : 

p (10 – p) = 24  

 10p – p2 = 24 

 10p – p2– 24 = 0 

 sehingga model matematikanya p2– 10p – 24 = 0 

Dari contoh soal, kesalahan transformasi oleh siswa adalah siswa salah 

dalam memilih konsep penyelesaian, siswa menggunakan persamaan, seharusnya 

pertidaksaman. 

d. Kesalahan Keterampilan Proses (Process Skill Errors) 

Berdasarkan kesalahan keterampilan yang diungkapkan Newman, maka 

pada penelitian ini kesalahan keterampilan yang mungkin dialami siswa secara 

umum dalam menyelesaikan soal cerita materi pertidaksamaan kuadrat yaitu 

kesalahan dalam komputasi atau perhitungan, kesalahan konsep perhitungan, tidak 

melanjutkan prosedur penyelesaiaan, tidak menuliskan tahapan perhitungan. 

 Diketahui:  Keliling (K) = 20 m  

   Luas (L) ≥ 24 m2 

Ditanya: Batas-batas nilai p dan l ? 

Penyelesaian: 

Menentukan model matematikanya 

K  = 20  

Kesalahan 

Transformasi 



27 

2(p + l) =  20 

p + l = 10 

l = 10 – p 

diperoleh persamaan ukuran lebar l = 10 – p 

Luas (L) tidak kurang dari 24 m2 artinya L ≥ 24 m2 

L ≥ 24 m2 

p × 𝑙 ≥ 24 m2 

Subtitusi persamaan l : 

p (10 – p) ≥ 24  

 10p – p2 ≥ 24 

 10p – p2– 24 ≥ 0 

 sehingga model matematikanya 10p – p2– 24 ≥ 0 

Contoh Jawaban Benar 

Menyelesaikan model matematika 

Untuk menentukan nilai p yang memenuhi, harus terlebih dahulu 

menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. 

Langkah 1: Ubah pertidaksamaan kuadrat menjadi bentuk umum dengan koefisien 

p2 menjadi positif. 

 10p – p2– 24 ≥ 0 

-1(10p – p2– 24) ≥-1 (0) 

p2 – 10p + 24 ≤ 0 

Langkah 2: Tentukan pembuat nol dengan mengubah tanda pertidaksamaan 

menjadi tanda “=”. 
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p2 – 10p + 24 = 0 

(p – 4) (p – 6) = 0 

 p = 4 atau p = 6 

 

Contoh Jawaban Kesalahan Keterampilan Proses 

Langkah 1: Ubah pertidaksamaan kuadrat menjadi bentuk umum dengan koefisien 

p2 menjadi positif. 

 10p – p2– 24 ≥ 0 

(p + 4) (p – 6) = 0 

 p = -4 atau p = 6 

Dari contoh soal, kesalahan keterampilan proses oleh siswa adalah siswa 

membuat kesalahan prosedur perhitungan yaitu dalam pemfaktoran dan tidak 

lengkap menuliskan langkah sebelum mendapatkan hasil perhitungan. 

e. Kesalahan Penulisan Jawaban (Encoding Errors) 

Berdasarkan kesalahan penulisan yang diungkapkan Newman, maka pada 

penelitian ini kesalahan penulisan yang mungkin dialami siswa secara umum 

dalam menyelesaikan soal cerita materi pertidaksamaan kuadrat yaitu siswa 

menuliskan jawaban yang tidak sesuai dengan konteks soal, tidak menuliskan 

satuan yang sesuai dan tidak menuliskan jawaban akhir . 

Diketahui:  Keliling (K) = 20 m  

  Luas (L) ≥ 24 m2 

Ditanya: Batas-batas nilai p dan l ? 

Penyelesaian: 

Kesalahan 

Keterampilan Proses 



29 

Menentukan model matematikanya 

K  = 20  

2(p + l) =  20 

p + l = 10 

l = 10 – p 

diperoleh persamaan ukuran lebar l = 10 – p 

Luas (L) tidak kurang dari 24 m2 artinya L ≥ 24 m2 

L ≥ 24 m2 

p × 𝑙 ≥ 24 m2 

Subtitusi persamaan l : 

p (10 – p) ≥ 24  

 10p – p2 ≥ 24 

 10p – p2– 24 ≥ 0 

 sehingga model matematikanya 10p – p2– 24 ≥ 0 

Menyelesaikan model matematika 

Langkah 1:  

10p – p2– 24 ≥ 0 

-1(10p – p2– 24) ≥-1 (0) 

p2 – 10p + 24 ≤ 0 

Langkah 2:  

p2 – 10p + 24 = 0 

(p – 4) (p – 6) = 0 

 p = 4 atau p = 6 
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Menentukan tanda pada setiap selang yaitu sebagai berikut. 

Langkah 3:   

       

     4            6 

Gambar 6. Pembuat Nol pada Garis Bilangan 

 Karena terdapat dua bilangan pembuat nol yaitu p = 4 dan p = 6, maka 

pembuat nol membagi garis menjadi tiga daerah, yaitu: 

daerah (i) p ≤ 4 

daerah (ii) 4 ≤ p ≤ 6 dan 

daerah (iii) p ≥ 6 

Langkah 4 :  

Daerah (i) : Ambil p = 0, subtitusi pada pertidaksamaan diperoleh: 

 02 – 10 (0) + 24 = 24 > 0 (daerah positif) 

Daerah (ii) : Ambil p = 5, subtitusi pada pertidaksamaan diperoleh: 

 52 – 10 (5) + 24 = 25 – 50 + 24 = -25 + 24 = -1 < 0 (daerah negatif) 

Daerah (iii) : Ambil p = 10, subtitusi pada pertidaksamaan diperoleh: 

 102 – 10 (10) + 24 = 100 – 100 + 24 = 24 > 0 (daerah positif) 

++ ++ -- -- ++ + + ++  

                                   4            6                              

Gambar 7. Tanda Daerah Himpunan Penyelesaian 

Contoh Jawaban Benar 

Jadi, agar luas tidak kurang dari 24 m2, maka p yang memenuhi 4 ≤ p ≤ 6 

dan l yang juga memenuhi adalah 4  ≤ l ≤ 6 dengan l dalam meter (m) dan l,p ϵ R. 
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Contoh Jawaban Kesalahan Penulisan Jawaban 

Jadi, agar luas tidak kurang dari 24 m2,yang memenuhi adalah 4 m sampai 

6 m. 

 

Dari contoh soal, kesalahan penulisan jawaban oleh siswa adalah siswa 

membuat kesalahan dalam menuliskan jawaban akhir serta siswa tidak memeriksa 

kebenaran jawaban dengan pembuktian. 

5. Penyebab Kesalahan Siswa 

Secara garis besar penyebab kesulitan belajar terdiri atas dua macam yaitu 

faktor internal siswa dan faktor eksternal siswa. Menurut Syah (2013: 184)  

faktor internal siswa merupakan hal-hal atau keadaan-keadaan yang 

muncul dalam diri siswa, sedangkan faktor eksternal siswa merupakan hal-

hal atau keadaan-keadaan dari luar diri siswa. Faktor internal siswa 

meliputi gangguan atau kekurangmampuan psiko-fisik siswa, yaitu: 1) segi 

kognitif, antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual/intelegensi 

siswa, 2) segi afektif, antara lain seperti labilnya emosi dan sikap, 3) segi 

psikomotorik, antara lain seperti terganggunya alat-alat indra penglihatan 

dan pendengar. Faktor eksternal siswa meliputi semua kondisi lingkungan 

sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa, yaitu meliputi 

lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah.  

Sedangkan menurut Djamarah (2012: 236) “memandang faktor kesulitan 

siswa yang dapat menjadi penyebab kesalahan siswa dari beberapa faktor siswa 

dan faktor sekolah”. Penelitian ini meninjau faktor penyebab kesalahan dari faktor 

dalam diri siswa yang akan digali secara mendalam melalui wawancara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesalahan Penulisan 

Jawaban 
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B. Penelitian Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain sebagai 

berikut: 

1. Istiawan (2015) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Kesalahan Siswa 

dalam Menyelesaikan Soal Cerita Pertidaksamaan Kuadrat Berdasarkan 

Prosedur Newman” dengan hasil penelitian yaitu: (1) Tidak ada satu pun 

subjek penelitian yang melakukan jenis kesalahan membaca dan juga 

kesalahan memahami, (2) Kesalahan transformasi dilakukan oleh satu orang 

subjek penelitian yaitu tidak mengubah informasi pada soal kedalam bentuk 

pertidaksamaan kuadrat, (3) Kesalahan keterampilan proses dilakukan oleh 

dua orang subjek penelitian yaitu ketika melakukan proses subtitusi persamaan 

kedalam pertidaksamaan dan juga ketika melakukan pemfaktoran, (4) 

Kesalahan penulisan jawaban dilakukan oleh satu orang subjek penelitian 

yaitu menuliskan -4 ≤ r ≤ -1 sebagai jari-jari ingkaran ( r ) yang memenuhi 

padahal jari-jari lingkaran harus ( r ) positif. 

2. Rokimah (2015) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Kesalahan Siswa 

dalam Menyelesaikan Soal Cerita Matematika Materi Aritmatika Sosial Kelas 

VII Berdasarkan Prosedur Newman” dengan hasil penelitian yaitu: (1) 

Kesalahan yang dilakukan subjek kelompok atas: memahami masalah, 

transformasi, dan keterampilan proses, (2) Kelompok sedang: memahami 

masalah, transformasi, keterampilan proses dan kecerobohan, (3) Kelompok 

bawah: membaca soal dan memahami masalah. Penyebab dari masing-masing 

kesalahan tersebut meliputi “membaca soal” siswa tidak bisa memaknai 
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simbol atau istilah matematika yang ada meskipun sudah membacanya dengan 

baik; “memahami masalah” siswa tidak bisa menjelaskan bagian-bagian dari 

hal yang diketahui dengan benar; “transformasi” siswa tidak menguasai 

dengan baik rumus yang digunakan untuk menyelesaikan soal; “keterampilan 

proses” siswa kurang memahami prosedur operasi matematika dengan baik; 

dan “kecerobohan” siswa tidak teliti saat mengerjakan soal tapi bisa segera 

menyadari dan memperbaiki tanpa bimbingan peneliti. 

 

 

 

C. Kerangka Berpikir 

Hasil belajar matematika merupakan indikator keberhasilan seorang siswa, 

sekolah dan bidang pendidikan. Rendahnya hasil belajar matematika dipengaruhi 

beberapa faktor salah satunya adalah kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika. Kesulitan belajar siswa dalam memecahkan masalah atau 

menyelesaikan soal matematika dapat dilihat dari adanya kesalahan penyelesaian 

soal. 

Pertidaksamaan kuadrat adalah materi yang sering dihindari oleh siswa. 

Karena materi pertidaksamaan kuadrat dalam penyelesaiannya diperlukan 

ketelitian, siswa dituntut mampu memahami dan menyelesaikan dengan tepat agar 

tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan dan penyelesaiannya. Materi 

pertidaksamaan kuadrat adalah materi yang dipelajari siswa kelas X SMA 

semester ganjil. Pada SMA Negeri 4 Palangka Raya materi pertidaksamaan 

kuadrat merupakan salah satu materi yang dianggap sulit oleh siswa kelas X SMA 

Negeri 4 Palangka Raya. 
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Pada penelitian ini akan dilakukan analisis kesalahan menurut Newman 

yaitu: (1) kesalahan membaca soal (reading errors), (2) kesalahan dalam 

pemahaman (comprehension errors), (3) kesalahan transformasi (transformasi 

errors), (4) kesalahan keterampilan proses (process skill errors) dan (5) kesalahan 

penulisan jawaban (encoding errors) dan faktor-faktor penyebab siswa melakukan 

kesalahan dalam menyelesaikan soal materi pertidaksamaan kuadrat. Setelah 

diketahui apa saja kesalahan yang dilakukan siswa, selanjutnya akan dilakukan 

wawancara dengan siswa untuk mengetahui faktor penyebab kesalahan. Sehingga 

diharapkan bisa dicari solusi yang tepat untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan 

tersebut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dikelas X MIPA 2 SMA Negeri 4 Palangka Raya 

yang beralamatkan Jalan. Sisingamangaraja III no.3 Kelurahan. Menteng 

Kecamatan. Jekan Raya Palangka Raya pada semester ganjil tahun ajaran 

2019/2020. 

 

 

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskritif. Penelitian 

deskritif adalah penelitian yang memberikan gambaran dari suatu gejala yang ada 

dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada yang berhubungan dengan status 

(keadaan) subjek penelitian pada saat tertentu. Penelitian ini berusaha 

mendeskripsikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita matematika materi pertidaksamaan kuadrat serta faktor-faktor 

penyebab kesalahan menurut analisis kesalahan Newman.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Menurut Moleong (2012: 6)  

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tidakan, dll. Secara holistik dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memamfaatkan berbagai metode ilmiah.  

Pengambilan data menggunakan tes dan wawancara. Data yang diperoleh 

akan dideskripsikan atau diuraikan kembali dan kemudian dianalisis. 
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C. Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas X MIPA 2 SMA Negeri 4 

Palangka Raya pada semester ganjil tahun ajaran 2019/2020 sebanyak 37 siswa. 

Pemilihan kelas tersebut merupakan kelas yang mempunyai minat tinggi dalam 

mengerjakan soal-soal matematika, tetapi sering melakukan kekeliruan sehingga 

menyebabkan kesalahan dalam pengerjaannya. Sebagai wakil subjek penelitian 

dipilih 3 siswa dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Siswa yang paling banyak melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal. 

2. Siswa yang mampu berkomunikasi dengan baik dengan tujuan subjek dapat 

mengkomunikasikan semua yang dialami saat proses penyelesaian soal. 

3. Kesalahan yang dilakukan siswa bervariatif, setiap subjek memiliki jenis 

kesalahan yang berbeda. 

 

 

D. Prosedur Penelitian 

Adapun prosedur pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pra-Penelitian 

a. Memilih lokasi penelitian, yaitu SMA Negeri 4 Palangka Raya. 

b. Melakukan observasi dan wawancara kelokasi penelitian. 

c. Menyusun proposal seminar. 

d. Melaksanakan seminar proposal penelitian. 

e. Merevisi proposal penelitian. 

f. Menyiapkan instrumen penelitian berupa soal tes dan pedoman 

wawancara. 
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g. Uji validitas instrument penelitian berupa soal tes dengan menggunakan 

rater. 

2. Pelaksanaan Penelitian 

a. Melaksanakan tes 

b. Mengumpulkan hasil tes 

c. Memeriksa hasil tes 

d. Menetukan subjek penelitian 

e. Melakukan wawancara pada siswa yang terpilih sebagai subjek penelitian 

3. Analisis data 

4. Membuat laporan hasil penelitian 

 

 

E. Definisi Istilah 

Agar tidak terjadi kekeliuran makna dari istilah-istilah yang digunakan 

maka perlu adanya penjelasan mengenai definisi istilah. Adapun definisi istilah 

yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Analisis kesalahan 

Analisis kesalahan adalah sebuah upaya penyelidikan terhadap suatu 

peristiwa penyimpangan untuk mencari tahu apa yang menyebabkan suatu 

peristiwa penyimpangan itu bisa terjadi. Selanjutnya yang dimaksud analisis 

kesalahan dalam penelitian ini yaitu penyelidikan terhadap penyimpangan-

penyimpangan yang dilakukan siswa kelas X MIPA 2 dalam menyelesaikan soal 

cerita berdasarkan Newman pada materi pertidaksamaan kuadrat  
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2. Pertidaksamaan kuadrat 

Pertidaksamaan kuadrat adalah  merupakan salah satu materi pada 

pelajaran matematika. Secara garis besar pertidaksamaan kuadrat membahas 

tentang penyelesaian pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Dalam penelitian ini 

akan digunakan soal cerita bentuk uraian. 

 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian adalah data kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita matematika materi pertidaksamaan kuadrat dan faktor-faktor penyebab 

kesalahan siswa. Data tersebut diperoleh melalui: 

1. Tes 

Menurut Arikunto (2012) “instrument berupa tes dapat digunakan untuk 

mengukur kemampuan dasar dan pencapaian atau prestasi”. Tes yang digunakan 

pada penelitian adalah tes tertulis berbentuk uraian. Menurut Sudjana (2012: 36) 

tes bentuk uraian memiliki kebaikan-kebaikan antara lain: 

a. Dapat mengukur proses mental tingkat tinggi atau aspek kognitif tingkat 

tinggi; 

b. Dapat mengembangkan kemampuan berbahasa, baik lisan maupun tulisan, 

dengan baik dan benar sesuai kaidah-kaidah bahasa. 

c. Dapat melatih kemampuan berpikir teratur dan penalaran, yakni berpikir 

logis, analitis dan sistematis; 

d. Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah; dan 

e. Menyusunnya lebih mudah, karena jumlah butir soal (test item) terbatas. 

 

2. Wawancara 

“Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu” (Moleong,2017: 
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186). Wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara semi terstruktur yaitu 

wawancara dengan pertanyaan terbuka, namun ada batasan tema dan alur 

pembicaraan. Tujuan wawancara adalah untuk menelusuri kesalahan siswa secara 

lebih mendalam dalam menyelesaikan soal cerita materi pertidaksaman kuadrat, 

selain itu wawancara juga dilakukan untuk menelusuri penyebab kesalahan siswa 

dalam menyelesaikan soal-soal cerita materi pertidaksamaan kuadrat. 

 Wawancara yang dilakukan adalah mengenai jawaban yang sudah 

diselesaikan oleh siswa saat melakukan tes. Saat wawancara berlangsung peneliti 

menggunkan alat perekam atau handphone, untuk memudahkan peneliti 

mendapatkan data yang jelas dan rinci. Perekaman dilakukan secara bergiliran, 

artinya wawancara dilakukan satu persatu secara bergantian sehingga peneliti 

lebih mudah menyimpulkan kesalahan setiap siswa dalam mengerjakan soal 

uraian materi pertidaksamaan kuadrat. Setelah ditentukan subjek penelitian yang 

akan diwawancara, pewawancara akan memberikan pertanyaan sesuai dengan 

prosedur analisis kesalahan Newman. Setelah wawancara, subjek tidak 

diperkenankan memberi informasi tentang isi wawancara kepada subjek lain. Hal 

ini dilakukan agar data yang diperoleh sesuai dengan pengetahuan dan 

pemahaman masing-masing siswa. 

 

 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini 

yaitu: 
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1. Lembar Tes 

Lembar tes merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk 

mengukur tingkat kemampuan dan penguasaan siswa terhadap materi yang telah 

dipelajari. Pada penelitian ini, bentuk tes yang digunakan adalah tipe soal cerita 

matematika yang berkaitan dengan materi pertidaksamaan kuadrat dalam bentuk 

uraian.sebanyak 5 butir soal. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan 

peneliti dalam penyusunan soal adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun kisi-kisi tes sesuai dengan materi yang akan diteliti dan sesuai 

Kurikulum 2013. 

b. Membuat soal tes pada materi pertidaksamaan kuadrat. 

c. Memvaliditasi soal pada materi pertidaksamaan kuadrat dengan bantuan tiga 

orang rater. 

Berikut kisi-kisi instrumen tes yang akan digunakan untuk menyusun 

instrumen tes. 

Tabel 2. Kisi-kisi Instrumen Tes 

Satuan Pendidikan : SMA 

Kelas/Semester : X MIPA 2 /Ganjil 

Mata Pelajaran : Matematika Wajib 

Materi Pokok  : Persamaan dan Pertidaksamaan Kuadrat 

Waktu   : 2 × 45 menit 

 
Kompetensi Dasar 
  

Materi 

Pokok 
Indikator Nomor 

Butir 

Soal 

Bentuk 

Soal 

4.5 Menyelesaikan 

model matematika 

dari masalah yang 
berkaitan dengan 

persamaan dan 

pertidaksamaan  

kuadrat dan 
penafsirannya. 

Pertidaksam

aan kuadrat 

dan 
penyelesaia

nnya 

Menyelesaikan model 

matematika dari suatu 

masalah dalam matematika, 
mata pelajaran lain, atau 

kehidupan sehari - hari 

yang berkaitan dengan 

persamaan atau 
pertidaksamaan kuadrat. 

1, 2, 

3,4,5 

Uraian 
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a. Validatas Tes 

Dalam penelitian ini, validasi akan dilakukan terhadap instrument tes. 

Butir soal akan divalidasi dengan validasi isi (content validity). Validitas pada 

aspek ini dilaksanakan dengan membuat instrument berdasarkan kisi-kisi soal 

yang telah disusun kemudian mengajukan insrumen tersebut untuk dinilai 

kevalidannya kepada penilai ahli atau raters. 

Suatu objek ukur yang akan diungkapkan oleh tes, diperlukan batasan-

batasan agar tidak meluas dari objek ukur. Dengan batasan yang telah 

diungkapkan raters akan menentukan kevalidan butir soal tes dengan pemberian 

skor A, B, atau C. Batasan-batasan terebut adalah sebagai berikut: 

1) Materi 

a) Rumusan butir tes sesuai dengan indikator. 

b) Batasan jawaban atau ruang lingkup yang diharapkan sudah jelas. 

c) Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan kurikulum 2013. 

d) Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan tujuan pengkuran. 

2) Konstruksi 

e) Butir tes sudah menggunakan kata tanya/perintah yang menuntut jawaban 

uraian. 

f) Ada petunjuk yang jelas tentang cara menyelesaikan. 

3) Bahasa 

g. Butir tes sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

h. Butir tes sudah menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif. 

i. Butir tes tidak menimbulkan salah pengertian atau penafsiran ganda. 
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4) Peneliaian 

j. Memberi nilai A jika soal dapat digunakan, memberi nilai B jika soal 

dapat digunakan tetapi perlu diperbaiki. memberi nilai C jika soal harus 

dihilangkan atau dihapuskan. 

Butir tes ditelaah oleh tiga orang raters yaitu dua orang dosen Program 

Studi Pendidikan Matematika FKIP UPR dan seorang guru matematika kelas X 

SMA Negeri 4 Palangka Raya. Jika paling sedikit 2 orang raters member nilai A 

pada soal yang sama , maka soal tersebut dapat digunakan. Jika paling sedikit 2 

orang rater member nilai B pada soal yang sama, maka soal perlu diperbaiki. Jika 

paling sedikit 2 orang rater memberi nilai C pada soal yang sama, maka soal 

dihilangkan. Hasil telaah butir tes dari tiga rater ini yang nantinya akan digunakan 

sebagai instrumen untuk mengetahui jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa 

saat menyelesaikan tes. 

Tabel 3. Hasil Telaah Butir Soal 

     Penelaah/Raters                             Butir Soal Tes 

        1             2                3               4               5 

 Drs.H. Janu Pinardi, M.Si                    A            A               A              A              A 

 Dra.Karlinah Salamanya, M.Pd           A            A               A              A              A 

 Ernie, S.Pd                                            A            A               A             A              A 

 

Berdasarkan hasil telaah di atas, dapat disimpulkan bahwa kelima soal 

tersebut dapat digunakan atau valid. 

 

2. Lembar Wawancara 

Penyusunan instrumen pedoman wawancara mengacu pada prosedur 

analisis kesalahan Newman. Pedoman wawancara digunakan agar tidak 
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menyimpang dari tujuan penelitian dan teori yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti.  

Dalam metode ini, terdapat lima kegiatan spesifik yang dapat membantu 

menemukan penyebab dan jenis kesalahan siswa saat menyelesaikan suatu 

masalah bentuk soal cerita. Untuk mengenali kesalahan yang dilakukan oleh siswa 

berikut kelima kegiatan atau prosedur analisis kesalahan menurut Newman saat 

melakukan wawancara. 

Tabel 4. Pedoman Wawancara Menurut Analisis Kesalahan Newman 

Kesalahan Menurut Newman Pertanyaan 

Kesalahan Membaca (Reading 

Errors) 

a) Silahkan bacakan soal tersebut. 

b) Apakah ada kata yang kamu anggap sulit dan 

belum dipahami dalam soal ini? jika ada 

sebutkan! 

Kesalahan Memahami 

(Comprehension Errors) 

a) Sebutkan arti kata (tidak kurang dari atau tidak 

lebih dari) yang telah kamu bacakan! 

b) Jelaskan apa yang diketahui dari soal? 
c) Jelaskan apa yang ditanyakan dan diminta dari 

soal? 

d) Apa kamu yakin dengan yang kamu jelaskan, 

apakah ada hal lain?   

Kesalahan Transformasi 
(Transformsion Errors) 

a) Jelaskan bagaimana kamu menyelesaikan soal 

tersebut. 

b) Rumus atau cara apa yang kamu gunakan dalam 
menyelesaikan soal? 

c) Mengapa kamu memilih rumus atau cara 

tersebut? 

Kesalahan Keterampilan Proses 
(Process Skill Errors) 

a) Tunjukan bagaimana langkah-langkah 
penyelesaian soal yang kamu kerjakan! 

b) Apakah langkah-langkah yang kamu kerjakan 

ini telah sesuai dengan rumus atau cara yang 
telah kamu tetapkan? Berikan alasanmu! 

Kesalahan Penulisan Jawaban 

(Enconding Errors) 

a) Tuliskan jawaban akhirmu dari pertanyaan 

tersebut. 

b) Apakah kamu yakin dengan jawabanmu? 
Berikan alasanmu! 
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H. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Data yang valid dapat diperoleh dengan melakukan uji kredibilitas 

(validitas interbal) terhadap data hasil penelitian sesuai dengan prosedur uji 

kredibilitas data dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, calon peneliti 

mengambil pengujian kredibilitaas dengan hanya menggunakan beberapa cara 

sebagai berikut: 

1. Ketekunan Pengamat 

Pengamatan yang cermat dan kesinambungan merupakan wujud dari 

peningkatan ketekunan yang dilakukan oleh calon peneliti. Ini dimaksudkan guna 

meningkatkan kredibilitas data yang diperoleh. Dengan demikian calon peneliti 

dapat mendeskripsikan data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. 

2. Triangulasi 

Menurut Moleong (2011: 330) “triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memamfaatkan suatu yang lain dari luar data itu”. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik dan sumber. Triangulasi 

teknik yaitu membandingkan data tes dan wawancara, subjek penelitian diberi tes 

untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa kemudian dilakukan 

wawancara pada subjek. Sedangkan trigulasi sumber yaitu membandingkan data 

yang diproleh dari subjek dan informasi hasil wawancara peneliti dengan guru 

bidang studi matematika, tujuannya untuk memverikasi kevalidan data tersebut, 

apabila data yang diperoleeh sama berarti data valid namun jika tidak peneliti 

mengkonfirmasi data tersebut melalui wawancara mendalam. 
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I. Teknik Analisis Data 

Menurut Moleong (2017: 190) analisis data pada penelitian deskriptif  

kualitatif dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan 

kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih, hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencari bila diperlukan. Tahapan-tahapan reduksi data dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Mengoreksi lembar pekerjaan siswa, dari hasil pekerjaan siswa, peneliti 

dapat menduga dan menunjukan kesalahan apa saja yang dilakukan subjek 

penelitian, kemudian diranking untuk menentukan siswa yang menjadi 

subjek penelitian. 

b. Hasil pekerjaan dari subjek penelitian yang paling banyak mengalami 

kesalahan merupakan data mentah kemudian ditransformasikan pada catatan 

sebagai bahan wawancara. 

c. Hasil wawancara disederhanakan menjadi susunan bahasa yang baik dan 

rapi, kemudian ditransformasikan kedalam catatan. 
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2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian 

data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan 

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam tahap ini data yang 

berupa hasil pekerjaan siswa disusun menurut urutan objek penelitian. 

Tahapan penyajian data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Menyajikan hasil pekerjaan siswa yang dipilih sebagai subjek penelitian 

dalam bentuk naratif dengan menggunakan table dan gambar hasil pekerjaan 

siswa berupa apa saja kesalahan yang sudah dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita materi pertidaksamaan kuadrat. 

b. Menyajikan hasil wawancara. 

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Suatu penarikan kesimpulan dianggap keribel jika didukung oleh bukti-

bukti yang valid atau konsisten saat peneliti ke lapangan mengumpulkan data. Hal 

ini dapat diperoleh dengan cara membandingkan analisis hasil pekerjaan dan 

wawancara siswa yang menjadi subjek penelitian sehingga dapat diketahui 

penyebab dan jenis kesalahan siswa data menyelesaikan soal cerita matematika. 

Pada tahap ini, kesimpulan yang dibuat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 

pada peneitian ini yaitu untuk mengetahui jenis kesalahan dan penyebab 

kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi 

pertidaksamaan kuadrat. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

 

1. Deskripsi Data Hasil Tes  

 

 Data yang dipaparkan pada penelitian ini berupa data hasil tes dan 

wawancara. Hasil tes dapat menjadi salah satu bahan untuk menyimpulkan 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal dan penyebab mengapa terjadinya 

kesalahan dalam menyelesaikan soal pada soal cerita materi pertidaksamaan 

kuadrat. Pada saat memeriksa hasil tes harus dilakukan  dengan teliti. Data dari 

hasil tes diperoleh setelah diberikan tes kepada siswa kelas X MIPA 2 yang 

berjumlah 37 orang yang telah mempelajari materi pertidaksamaan kuadrat. Tes 

ini dilakukan di ruang kelas X MIPA 2 SMAN 4 Palangka Raya yang diikuti oleh 

31 orang siswa.  

Tes diberikan pada hari selasa, 20 Agustus 2019 pada pukul 08.00 – 09.30 

WIB. Setelah selesai mengadakan tes, peneliti akan memeriksa tes tersebut dan 

menentukan subjek yang akan diteliti dan diwawancara untuk menemukan 

penyebab terjadinya kesalahan. Untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan siswa ditinjau dari kesalahan membaca soal (reading errors), kesalahan 

pemahaman (comprehension errors), kesalahan transformasi (transformasi 

errors), kesalahan keterampilan proses (process skill errors) dan kesalahan 

penulisan jawaban (encoding errors). Berikut ini adalah data hasil tes siswa yang 

diperoleh dari menyelesaikan soal pada soal cerita materi pertidaksamaan kuadrat 

yang disajikan seperti tabel berikut: 
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Tabel 5. Deskripsi Jawaban Kesalahan Siswa 

Kode 
Siswa 

Nomor Soal 
Jenis Kesalahan 

1 2 3 4 5 

A

1 

A

2 

A

3 

A

4 

A

5 

A

1 

A

2 

A

3 

A

4 

A

5 

A

1 

A

2 

A

3 

A

4 

A

5 

A

1 

A

2 

A

3 

A

4 

A

5 

A

1 

A

2 

A

3 

A

4 

A

5 

AFA  ✓ ✓ ✓ - - - - - - ✓      ✓ ✓  - - - - - - 

AO Tidak Hadir 
AP Tidak Hadir 
BA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - 

CE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - - ✓ ✓ - - - - - - 

CDF      - -   - - - - - - - - - - - - - - - - 

DA   ✓  -     -   - - -   - - - ✓ ✓   - 

DF      - -   - ✓    - - - - - - - - - - - 

E      - - - - - - - - - - ✓  - - - - - - - - 

EBA Tidak Hadir 
AYA Tidak Hadir 
HAH           ✓     ✓ ✓ ✓   - - - - - 

H     - - - - - - ✓    - - -   - - - - - - 

ILNL     -     - ✓    - - -   - - - - - - 

JDP     - - - - - - ✓         -     - 

JEAP      - - - - - ✓    - - -   - - - - - - 

JRD     -     - ✓       - - - - - - - - 

LA  ✓    ✓ ✓   - ✓    - - -   - - - - - - 

LP ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ - - ✓ ✓ - - - ✓ ✓    

MVKP ✓ ✓    - - - - - ✓         - - - - - - 

M      - - - - - ✓     ✓ ✓ ✓   - - - - - 

MAR      - - - - - ✓    - - -   - - - - - - 

NC                - - - - - - - - - - 
NNF Tidak Hadir 

NC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - 
NLF - -     ✓   - ✓     - -   - - - - - - 

PFPS 
 

Tidak Hadir 
R ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - ✓ ✓    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - 

RAK ✓ ✓    - - - - - ✓ ✓    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - 

RMH ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

RF           ✓     - - - - - - - - - - 

RAM           ✓     - - - - - - - - - - 

SAF           - -    - - - - - - -    

SM ✓ ✓ ✓ ✓ ✓      ✓     - -   - - - - - - 

AK ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓     ✓     - -   - - - - - - 

W           ✓     - -   - - - - - - 

YAL         -  ✓     - -   - - - - - - 
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Keterangan: 

√ : Siswa menjawab benar 

x : Siswa menjawab salah 

- : Siswa tidak menjawab 

A1 : Kesalahan membaca soal 

A2 : Kesalahan pemahaman 

A3 : Kesalahan transformasi 

A4 : Kesalahan keterampilan proses 

A5 : Kesalahan penulisan jawaban 

Tabel 6. Banyak Siswa yang Melakukan dalam Menyelesaikan Soal Cerita Materi  

Pertidaksamaan Kuadrat.  

 

Aspek 

Kesalahan 

Banyak Siswa  
Jumlah 

1 2 3 4 5 

Membaca soal 20 12 2 5 1 40 

Pemahaman 18 12 21 5 1 57 

Transformasi 21 16 23 12 4 76 

Keterampilan proses 22 16 23 15 4 80 

Penulisan jawaban 18 10 17 2 2 51 

 

Dari tabel 6 tersebut terlihat bahwa dari keseluruhan soal nomor 1,2,3,4 

dan 5 banyak siswa yang melakukan kesalahan pemahaman, transformasi, 

keterampilan proses, penulisan jawaban. Kemudian terlihat paling sedikit siswa 

melakukan kesalahan. Siswa paling banyak melakukan kesalahan pada soal nomor 

3 yaitu kesalahan transformasi dan keterampilan proses yaitu 23 siswa Selain itu 

siswa paling sedikit melakukan kesalahan pada soal nomor 5 karena hanya 

beberapa siswa yang menjawab. 

Tabel 7. Deskripsi Kesalahan Jawaban Siswa pada Soal Nomor 1 

No Aspek Kesalahan Kode Siswa yang Melakukan Kesalahan 

1 Membaca Soal 
S-AF, S-CDF, S-DA, S-DF, S-E, S-HAH, S-H, S-ILNL, S-
JDP, S-JEAP, S-JRD, S-LA, S-M, S-MAR, S-NC, S-RF, S-

RAM, S-SAF, S-W, S-YAL 

2 Pemahaman 
S-CDF, S-RA, S-DF, S-E, S-HAH, S-H, S-ILNL, S-JDP, S-
JEAP, S-JRD, S-M, S-MAR, S-NC, S-RF, S-RAM, S-SAF, 

S-W, S-YAL 

3 Transformasi 
CDF,DF,E,HAH,H,ILNL,JDP,JEAP,JRD,LA,MVKP,M, 

MAR,NC,NLF,RAK,RF,RAM,SAF,W,YAL 



50 

4 
Keterampilan 

Proses 

CDF,DA,DF,E,HAH,H,ILNL,JDP,JEAP,JRD,LA, 

MKVP,M,MAR,NC,NLF,RAK,RF,RAM,SAF,W,YAL 

5 Penulisan Jawaban 
CDF,DF,E,HAH,JEAP,LA,LP,MKVP,M,MAR,NC,NLF, 
RAK,RF,RAM,SAF,W,YAL 

 

Dari Tabel 7 diketahui bahwa pada soal nomor 1 siswa melakukan 

kesalahan keterampilan proses adalah yang terbanyak yaitu 22 siswa. Selain itu 

siswa melakukan kesalahan nomor 1 paling sedikit pada kesalahan pemahaman 

yaitu sebanyak 17 siswa.  

Tabel 8. Deskripsi Kesalahan Jawaban Siswa pada Soal Nomor 2 

No 
Aspek 

Kesalahan 
Kode Siswa yang Melakukan Kesalahan 

1 
Membaca 

Soal 

S-DA, S-HAH, S-ILNL, S-JRD, S-NC, S-NLF, S-RF, S-RAM, 

S-SAF, S-SM, S-W, S-YAL 

2 Pemahaman 
S-DA, S-H, S-ILNL, S-JRD, S-NC, S-RF, S-RAM, S-SAF, S-
AK, S-W, S-YAL 

3 Transformasi 
S-CDF, S-DA, S-DF, S-HAH, S-ILNL, S-JRD, S-LA, S-NC, S-

NLF, S-RF, S-RAM, S-SAF, S-SM, S-AK, S-W, S-YAL 

4 
Keterampilan 

Proses 
S-CDF, S-DA, S-DF, S-HAH, S-ILNL, S-JRD, S-LA, S-LP, S-
NC, S-NLF, S-RF, S-RAM, S-SAF, S-SM, S-AK, S-W 

5 
Penulisan 

Jawaban 

S-HAH, S-LP, S-NC, S-RF, S-RAM, S-SAF, S-SM, S-AK, S-

W, S-YAL 

 

Dari Tabel 8 diketahui kesalahan terbanyak yang dilakukan siswa pada 

soal nomor 2 adalah kesalahan transformasi dan kesalahan keterampilan proses 

yaitu 16 siswa serta yang paling sedikit adalah kesalahan penulisan jawaban yaitu 

10 siswa. 

Tabel 9. Deskripsi Kesalahan Jawaban Siswa pada Soal Nomor 3 

No Aspek Kesalahan Kode Siswa yang Melakukan Kesalahan 

1 Membaca Soal S-DA, S-NC 

2 Pemahaman 

S-AFA, S-DA, S-DF, S-HAH, S-JDP, S-

JEAP, S-JRD, S-LA, S-MKVP, S-M, S-MAR, 
S-NC, S-NLF, S-RF, S-RAM, S-SM, S-AK, 

S-W, S-YAL 

3 Transformasi 

S-AFA, S-DF, S-HAH, S-H, S-ILNL, S-JDP, 
S-JEAP, S-JRD, S-LA, S-MVKP, S-MAR, S-

NC, S-NLF, S-R, S-RAK, S-RF, S-RAM, S-

SAF, S-SM, S-AK, S-W, S-YAL 
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4 Keterampilan Proses 

S-AFA, S-DF, S-HAH, S-H, S-ILNL, S-JDP, 

S-JEAP, S-LA,S-MVKP,S-M, S-MAR, S-NC, 

S-NLF, S-R, S-RAK, S-RF, S-RAM, S-SAF, 
S-SM, S-AK, S-W, S-YAL 

5 Penulisan Jawaban 

S-AFA, S-HAH, S-JDP, S-JRD, S-MVKP, S-

M, S-NC, S-NLF, S-R, S-RAK, S-RF,  S-

RAM, S-SAF, S-SM, S-AK, S-W, S-YAL 

 

Dari Tabel 9 diketahui bahwa pada soal nomor 3 kesalahan terbanyak yang 

dilakukan siswa adalah kesalahan transformasi dan kesalahan keterampilan proses 

yaitu 23 siswa dan yang paling sedikit kesalahan membaca soal  yaitu 2 siswa. 

Tabel 10. Deskripsi Kesalahan Jawaban Siswa pada Soal Nomor 4 

No Aspek Kesalahan Kode Siswa yang Melakukan Kesalahan 

1 Membaca Soal S-AFA, S-DA, S-ILNL, S-JRD, S-MVKP 

2 Pemahaman S-DA, S-E, S-ILNL, S-JRD, S-MVKP 

3 Transformasi 
S-H, S-ILNL S-, S-JDP, S-JEAP, S-LA, S-MVKP, S-

MAR, S-NLF, S-SM, S-AK, S-W, S-YAL 

4 Keterampilan Proses 
S-AFA, S-HAH, S-H, S-ILNL, S-JDP, S-JEAP, S-LA, S-
MVKP, S-M, S-MAR, S-NLF S-SM, S-AK, S-W,  S-YAL 

5 Penulisan Jawaban S-HAH, S-M 

 

Dari Tabel 10 diketahui bahwa pada soal nomor 4 kesalahan terbanyak 

yang dilakukan siswa adalah kesalahan keterampilan proses yaitu 15 siswa, 

sedangkan kesalahan yang hanya sedikit dilakukan pada kesalahan penulisan 

jawaban yaitu 2 siswa. 

Tabel 11. Deskripsi Kesalahan Jawaban Siswa pada Soal Nomor 5 

No Aspek Kesalahan Kode Siswa yang Melakukan Kesalahan 

1 Membaca Soal S-JDP 

2 Pemahaman S-JDP 

3 Transformasi S-DA, S-JDP, S-LP, S-SAF 

4 Keterampilan Proses S-DA,JDP, S-LP, S-SAF 

5 Penulisan Jawaban S-LP, S-SAF 
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Dari Tabel 11 diketahui bahwa pada soal nomor 5 kesalahan terbanyak 

yang dilakukan siswa adalah pada kesalahan transformasi dan kesalahan 

keterampilan proses yaitu 4 siswa sedangkan kesalahan yang hanya sedikit 

dilakukan pada kesalahan membaca soal dan kesalahan  pemahaman yaitu 1 

siswa. 

Tahap selanjutnya yaitu wawancara, berdasarkan data hasil tes dan 

deskripsi kesalahan siswa dengan siswa sebanyak 31 orang, maka dipilih subjek 

yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Dari hasil jawaban soal diperoleh 3 

subjek dengan kode S-SAF, S-NC,  dan S-W. Pelaksanaan wawancara dilakukan 

selama satu hari menggunakan waktu istirahat pertama dan pada mata pelajaran 

tik atau telekomunikasi dan informasi berhubung dihari jumat guru juga tidak 

mengajar sehingga dimanfaatkan jam kosong untuk melakukan wawancara 

diruang kelas X MIPA 2. Jadwal pelaksanaan wawancara ketiga subjek dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 12. Jadwal Pelaksanaan Wawancara 

 

Kode Subjek Hari/Tanggal Waktu Tempat 

S- SAF Jumat/23 Agustus 2019 09.30-10.00 Sekolah 

S-NC Jumat/23 Agustus 2019 10.00-10.45 Sekolah 

S-W Jumat/23 Agustus 2019 10.45-11.30 Sekolah 
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2. Hasil Tes dan Wawancara 

a. Deskripsi Kesalahan Jawaban S-SAF pada Soal Nomor 1 

1. Perhatikan gambar dibawah ini: 

Gambar 8. Deskripsi Kesalahan Jawaban S-SAF pada Soal Nomor 1 

Berdasarkan hasil penyelesaian nomor 1 subjek SAF melakukan kesalahan 

sebagai berikut: 

1. Kesalahan Membaca, yaitu kesalahan dalam menuliskan simbol 

pertidaksaman. 

Pemahaman 

Membaca 

Transformasi 

Keterampilan 

Proses 

Penulisan 

Jawaban 
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2. Kesalahan Pemahaman, yaitu kesalahan membaca sehingga salah 

menuliskan diketahui. 

3. Kesalahan Transformasi, yaitu kesalahan dalam mengubah kebentuk 

pertidaksamaan. 

4. Kesalahan Keterampilan proses, yaitu kesalahan transformasi sehingga 

salah dalam memfaktorkan pertidaksamaan, menentukan daerah 

pertidaksamaan serta dalam pembuktian. 

5. Kesalahan Penulisan Jawaban, yaitu kesalahan transformasi dan 

keterampilan proses sehingga salah menuliskan jawaban akhir. 

Berikut cuplikan wawancara dengan S-SAF 

P : “Baiklah, hari ini ibu ingin bertanya mengenai jawaban kamu dari soal 

yang ibu berikan hari selasa kemaren” . 

S-SAF : “iya bu,silahkan”. 

P : “Baiklah langsung saja ya, silahkan kamu bacakan soal nomor 1”. 

S-SAF : “Selisih kuadrat suatu bilangan positif dengan 6 kali bilangan itu tidak 

lebih dari 16. Tentukanlah batas-batas bilangan tersebut ?”. 

P : “Apakah ada kata yang kamu anggap sulit dan belum dipahami dalam  

soal nomor 1 ini? jika ada sebutkan!”. 

S-SAF : “Tidak ada bu”. 

P : “Sebutkan arti kata tidak lebih dari yang telah kamu bacakan”. 

S-SAF : “Menurut saya,arti tidak lebih dari itu bu seperti dijawaban tanda seperti 

dijawaban nomor 1”. (siswa menunjuk tanda ≥ 16 pada jawaban miliknya) 

P : “Jelaskan apa yang kamu ketahui dari soal nomor 1?”. 

S-SAF : “Dari soal yang diketahui adalah selisih kuadrat suatu bilangan  positif”. 

P : “Lalu apa lagi yang diketahui dari soal nomor 1?”. 

S-SAF : “Tidak ada bu”. 

P : “Lihat kembali soalnya, disitu ada menyebutkan,6 kali bilangan itu tidak  

lebih dari 16”. 

S-SAF : “O iya bu, saya tidak teliti membacanya bu”. 

P : “Jelaskan apa yang ditanyakan dan diminta dari soal nomor 1?”. 

S-SAF : “Diminta mentukanlah batas-batas bilangan tersebut”. 

P : “Apa kamu yakin dengan yang kamu jelaskan, apakah ada hal lain?”. 

S-SAF : “Iya bu,yakin”. 

P : “Dari jawabanmu disitu kamu diketahui bil I = x, bil II = x - 6 ,ibu mau  

bertanya kenapa kamu memisalkan  bilangan I hanya x saja dan bilangan  

II = x - 6?”. 

S-SAF : “Karena dicontoh soalnya seperti itu bu”. 

P : “Apakah memisalkan kuadrat suatu bilangan positif hanya dapat ditulis 

x saja?”. 

S-SAF : “Tidak bu, bisa juga bilangan apapun”. 
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P : “Lalu kenapa kata kuadrat tidak kamu ikut sertakan pada permisalan?”. 

S-SAF : “Lupa bu, karena saya meniru contoh soal dibuku”. 

P : “Contoh yang mana kamu tiru?”. 

S-SAF : “Contoh yang diberikan guru minggu lalu”. 

P : “Apakah contoh pada buku sama soal?”. 

S-SAF : “Tidak, berbeda bu” . 

P : “Kenapa kata 6 kali bilangan tersebut kamu tulis x-6?”. 

S-SAF : “Karena 6 kali bilangan itu bu berselisih dengan bilangan I jadi saya pikir 

bilangan I dikurang 6”. 

P : “Lalu kenapa kamu menulis kata tidak lebih dari 16 dengan tanda ≥16?”. 

S-SAF : “Menurut saya tidak lebih dari itu berarti sama dengan ≥ 16 bu”. 

P : “Apakah kamu tahu? arti kata tidak lebih dari itu minimal persamaan kiri 

harus lebih besar dari 16 jadi dia seharusnya bertanda ≤ 16”. 

S-SAF : “Oh begitu bu baru saya tahu,soalnya tidak dijelaskan mengenai kata 

oleh guru”. 

P : “Jelaskan bagaimana kamu menyelesaikan soal nomor 1?”. 

S-SAF : “Saya meniru contoh soal yang ada dibuku bu”. 

P : “Rumus atau cara apa yang kamu gunakan dalam menyelesaikan soal 

nomor 1?”. 

S-SAF : “Saya menggunakan cara pemfaktoran bu”. 

P : “Mengapa kamu memilih cara tersebut?”. 

S-SAF : “Karena menurut saya lumayan gampang bu”. 

P : “Tunjukan bagaimana langkah-langkah penyelesaian soal nomor 1 yang 

kamu kerjakan”. 

S-SAF : “Pertama bu,saya faktorkan dengan menjumlahkan bilangan yang 

menghasilkan 𝑥2 − 6𝑥 −16≥0 setelah dapat nilai x = -2 danx = 4 maka 

saya gambar bu lalu saya cari pembuat nol-nya  yaitu saya pilih -8,0 dan 8 

bu agar dapat himpunannya, lalu saya uji agar mendapat hasil ≥ 16”. 

P : “Ibu ingin bertanya kenapa kamu memfaktorkan 𝑥2 − 6𝑥 −16≥0 itu 

menjadi (x +2)(x – 4) ≤ 0 ?”. 

S-SAF : “Karena kalo dijumlahkan hasilnya -6 bu”. 

P : “Apakah jika dikali hasilnya juga -16?”. 

S-SAF : “Tidak bu”. 

P :“Lalu kenapa kamu tidak mengarsir daerah penyelesaiaan dari pembuat 

nol yang kamu buat?”. 

S-SAF : “Saya lupa bu”. 

P :“Kenapa lupa?”. 

S-SAF : “Soalnya saya terburu-buru bu menjawab soal”. 

P : “Jadi menurutmu, apakah langkah-langkah yang kamu kerjakan ini telah 

sesuai dengan cara yang telah kamu pakai? Berikan alasanmu!”. 

S-SAF : “Sepertinya tidak bu, karena kayaknya saya salah memfaktorkan”. 

P : “Apa  jawaban akhirmu dari pertanyaan nomor 1?”. 

S-SAF : “Jadi, bilangan I tidak lebih dari 16 dan bilangan II lebih dari 12”. 

P : “Apakah kamu yakin dengan jawabanmu? Berikan alasanmu!”. 

S-SAF : “Tidak yakin bu, soalnya saya salah tanda dan salah memfaktorkan”. 
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2. Faktor Penyebab Kesalahan 

Berdasarkan hasil jawaban dan wawancara dengan S-SAF,subjek 

mengalami kesalahan membaca  yang dilakukannya karena kurang ketelitiannya 

membaca soal. Dari penjelasan jawaban S-SAF tidak tahu makna kata tidak lebih 

dari, hal itu terlihat subjek salah menuliskan diketahui sehingga subjek keliru 

dalam mentransformasikan bentuk pertidaksamaan. Selain itu kesalahaan dalam 

mentransformasikan soal penyebabkan lain salah memfaktorkan pertidaksamaan, 

menentukan daerah karena kurangnya pengetahuan subjek mengenai materi jenis 

pertidaksamaan. Terlihat penjelasan subjek bahwa subjek keliru menghitung 

operasi pemfaktoran sehingga penulisan jawaban akhir subjek juga salah. 

 

b. Deskripsi Kesalahan Jawaban S-SAF pada Soal Nomor 2 

1. Perhatikan gambar dibawah ini: 

 

Pemahaman 

Transformasi 

Ketera-

mpilan 
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Membaca 
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Gambar 9. Deskripsi Kesalahan Jawaban S-SAF pada Soal Nomor 2 

Berdasarkan hasil penyelesaian nomor 2 subjek SAF melakukan kesalahan 

sebagai berikut: 

1. Kesalahan Pemahaman, yaitu kesalahan menuliskan diketahui dan 

ditanyakan dari soal. 

2. Kesalahan Transformaasi, yaitu kesalahan pemahaman dalam menuliskan 

bentuk pertidaksamaan. 

3. Kesalahan Keterampilan proses, yaitu kesalahan transformasi sehingga 

salah memfaktorkan, menentukan daerah penyelesaian. 

4. Kesalahan Penulisan Jawaban, yaitu kesalahan transformasi dan 

keterampilan proses sehingga salah menuliskan jawaban akhir 

Berikut cuplikan wawancara dengan S-SAF 

P : “Silahkan kamu bacakan soal nomor 2”. 

S-SAF : “Pak Hasrul seorang guru bimbngan konseling, membuat laporan tingkat 

kehadiran siswa dengan persamaan P(x) = –x2 + 28x – 60. Jika pak hasrul 

ingin menyelesaikan dalam waktu kurang dari 100, tentukan batas-batas 

nilai x yang dibutuhkan pak Hasrul untuk menyelesaikan perhitungan?”. 

P : “Apakah ada kata yang kamu anggap sulit dan belum dipahami dalam 

soal no 2 ini? jika ada sebutkan!”. 

S-SAF : “Iya ada, kata Jika pak hasrul ingin menyelesaikan dalam waktu kurang 

dari 100”. 

P : “Sebutkan arti kata kurang dari yang telah kamu bacakan”. 

S-SAF : “Artinya tidak boleh lebih dari 100”. 

P : “Tandanya seperti apa?”. 

S-SAF : “Tandanya seperti yang saya tulis di nomor 2 bu”. (menunjuk < 100 pada 

jawaban soal) 

P : “Jelaskan apa yang kamu ketahui dari soal nomor 2?”. 

S-SAF : “Yang diketahui ada suatu persamaan P(x) = –x2 + 28x – 60”. 

P : “Jelaskan apa yang ditanyakan dan diminta dari soal nomor 2?”. 

S-SAF : “Disuruh mentukan batas-batas nilai x yang dibutuhkan pak Hasrul untuk 

menyelesaikan perhitungan?”. 

Penulisan Jawaban 

Ketera-

mpilan 

Proses 
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P : “Apakah kamu yakin dengan jawabanmu? Berikan alasanmu!”. 

S-SAF : “Tidak, karena masih ada yang diketahui yaitu menyelesaikan dalam 

waktu kurang dari 100”. 

P : “Ibu mau bertanya dari jawabanmu pada diketahui ,kenapa kamu 

memisalkan  bilangan I = x2 dan bilangan II = 28x – 60?”. 

S-SAF : “Karena saya meniru diketahui pada soal nomor 1 bu, jadi persamaan –

x2 + 28x – 60 jadi saya misalkan bilangan I = x2 dan bilangan II = 28x – 

60”. 

P : “Lalu kenapa kamu tidak menuliskan tanda negatif dari soal –x2 ?”. 

S-SAF : “Karena saya memisalkan bilangan I = x2 ”. 

P : “Coba kamu baca sekali lagi, apa yang diketahui dari soal nomor 2”. 

S-SAF : “Seorang guru bimbingan konseling, membuat laporan tingkat kehadiran 

siswa dengan persamaan P(x) = –x2 + 28x – 60”. 

P : “Menurutmu, yang diketahui dari soal nomor 2 harusnya itu seperti apa?” 

S-SAF : “Harusnya persamaan P(x) = –x2 + 28x – 60”. 

P : “Apa menurutmu sesuai dengan jawaban yang kamu tulis?”. 

S-SAF : “Tidak sesuai bu”. 

P : “Jelaskan bagaimana kamu menyelesaikan soal nomor 2?”. 

S-SAF : “Saya selesaikan seperti soal nomor 1”. 

P : “Rumus atau cara apa yang kamu gunakan dalam menyelesaikan soal 

nomor 2?”. 

S-SAF : “Saya pindah ruaskan bu”. 

P : “Mengapa kamu memilih cara tersebut?”. 

S-SAF : “Agar kalau difaktorkan hasilnya 28x ”. 

P : “Mengapa kamu memilih cara tersebut?”. 

S-SAF : “Karena saya lupa bu”. 

P : “Materi kita kan pertidaksmaan kuadrat,kenapa kamu menggunakan 

tanda = 0 lalu mengubahnya menjadi x2 + 28x = 60?”. 

S-SAF : “Karena saya mengikuti bentuk umum persamaan dibuku bu, jadi 

persamaan tadi saya = 0 lalu saya pindah ruaskan 60 menjadi x2 + 28x = 

60”. 

P : “Tunjukan bagaimana langkah-langkah penyelesaian soal nomor 2 yang 

kamu kerjakan.” 

S-SAF : “Setelah bentuknya saya ubah menjadi x2 + 28x = 60 lalu saya faktorkan 

bu hasilnya itu (x + 4) (x – 15) < 100 didapat x = -4 dan  x = +15 kemudian 

digambar pada garis bilangan agar dapat tanda positif – negatif - positif  

maka saya masukan nilai pembuat nol-nya -8,20 dan 8”. 

P : “Jadi menurutmu, apakah langkah-langkah yang kamu kerjakan ini telah 

sesuai dengan cara yang telah kamu pakai? Berikan alasanmu!”. 

S-SAF : “Sepertinya tidak sesuai bu, karena pemfaktorannya saya kurang yakin”. 

P : “Silahkan lihat kembali pada jawabanmu, kenapa daerah penyelesaiannya 

tidak kamu buat?”. 

S-SAF : “ Karena saya terburu-buru menyelesaikan soalnya”. 

P : “Ibu ingin memberi tahu kalo persamaan –x2 + 28x – 60 < 100 itu tanda 

negatifnya bisa dihilangkan dengan cara mengurang ruas kanan dan kiri 

dengan -100 maka didapat –x2 + 28x – 160 < 0 tanda negatif pada –x2  
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karena kita tambah -1 hasilnya tanda pertidaksamaannya juga berubah x2 + 

28x – 160 > 0 Memfaktorkan itu bilangan berapa yang jika dijumlahkan 

negatif 28 dan kalo dikali hasilnya positif 160 maka didapat x = 8 dan 

x = 20 yang memenuhi”. 

S-SAF : “O begitu, saya baru paham”. 

P : “Kenapa baru paham sekarang? cara yang inikan bukannya sudah pada 

materi sebelumnya”. 

S-SAF : “Soalnya saya harus dijelaskan berulang kali baru mengerti bu”. 

P : “Saat guru menjelasakan kamu ada bertanya tidak?”. 

S-SAF : “Tidak ada bu”. 

P : “Apa  jawaban akhirmu dari pertanyaan nomor 2?”. 

S-SAF : “Tanda ketidaksamaan < 100, daerah penyelesaian bertanda positif, jadi 

penyelesaian x2 + 28x – 60 < 100 adalah x < 4 atau x > 5”. 

P : “Apakah kamu yakin dengan jawabanmu? Berikan alasanmu!”. 

S-SAF : “Yakin, karena 4 dan 5 < 100 bu”. 

P : “Apa kamu ada membuat pembuktian jawaban soal 2 ketika dimasukan 

nilai 4 dan 5 hasilnya < 100”. 

S-SAF : “Tidak ada bu”. 

 

2. Faktor Penyebab Kesalahan  

Berdasarkan hasil jawaban dan wawancara dengan S-SAF, dapat diketahui 

kesalahan pemahaman yang dilakukan disebabkan karena kurang tepat 

memisalkan soal karena subjek kurang memahami bentuk soal  cerita 

pertidaksamaan lain sebelumnya, kesalahan transformasi karena kurang pahamnya 

subjek mengubah soal ke bentuk pertidaksamaan,subjek mengalami kesalahan 

keterampilan proses karena kurang teliti pertidaksamaan sebelumnya salah 

ditransformasikan , serta kurang dapat memfaktorkan pertidaksamaan serta tidak 

tahu menentukan daerah penyelesaian pada gambar. Selain itu subjek keliru 

penulisan kesimpulan jawaban karena bentuk pertidaksamaan tersebut kurang 

tepat ditransformasikan. 

 

 

 



60 

c. Deskripsi Kesalahan Jawaban S-SAF pada Soal Nomor 3 

1. Perhatikan gambar dibawah ini: 

 

Gambar 10. Deskripsi Kesalahan Jawaban S-SAF pada Soal Nomor 3 

Berdasarkan hasil penyelesaian nomor 3 subjek SAF melakukan kesalahan 

sebagai berikut: 

1. Kesalahan Keterampilan proses, yaitu kesalahan dalam memfaktorkan 

pertidaksamaan serta membuktikan jawaban . 

2. Kesalahan Penulisan Jawaban, yaitu kesalahan keterampilan proses 

sehingga salah menuliskan jawaban akhir 

Berikut cuplikan wawancara dengan S-SAF 

P : “Silahkan kamu bacakan soal nomor 3”. 

S-SAF  : “Pak Andi ingin mempunyai kawat yang panjangnya x cm,  ia hendak 

membuat kerangka berbentuk persegi. Agar luasnya lebih besar dari 

keliling, tentukan nilai x yang dibutuhkan!”. 

Transformasi 

Keterampilan 

Proses 

Penulisan 

Jawaban 
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P : “Apakah ada kata yang kamu anggap sulit dan belum dipahami dalam 

soal nomor 3 ini? jika ada sebutkan!”. 

S-SAF  : “Ada, kata panjangnya x cm”. 

P : “Sebutkan arti kata lebih besar dari yang telah kamu bacakan”. 

S-SAF  : “Berarti tandanya > bu”. (sambil menunjuk tanda pada jawaban yang dia 

tulis di nomor 3) 

P : “Jelaskan apa yang diketahui dari soal nomor 3?”. 

S-SAF  : “Yang diketahui itu kawat yang panjangnya x cm”. 

P : “Jelaskan apa yang ditanyakan dan diminta dari soal nomor 3?”. 

S-SAF  : “Diminta mentukan nilai x yang dibutuhkan”. 

P : “Apa kamu yakin dengan yang kamu jelaskan, apakah ada hal lain?”. 

S-SAF  : “Yakin, iya ada bu diketahui juga membuat kerangka berbentuk 

persegi”. 

P : “Kenapa kamu tidak menulis diketahui dan ditanyakan dari soal nomor 3 

pada jawabanmu?”. 

S-SAF  : (memperhatikan jawaban miliknya) “Karena ketika mengerjakannya 

kemaren saya lupa bu”. 

P : “Kenapa kamu bisa lupa menuliskannya, padahal jawabannya ada kamu 

tulis?”. 

S-SAF  : “Soalnya kemaren saya buru-buru menjawab soalnya bu”. 

P : “Jelaskan bagaimana kamu menyelesaikan soal nomor 3”. 

S-SAF  : “Saya buat bentuknya menjadi pertidaksamaan bu”. 

P : “Rumus atau cara apa yang kamu gunakan dalam menyelesaikan soal 

nomor 3?”. 

S-SAF  : “Cara pemfaktoran untuk penyelesaian pertidaksamaan”. 

P : “Mengapa kamu memilih rumus atau cara tersebut?”. 

S-SAF  : “Karena pertidaksamaannya bisa difaktorkan”. 

P : “Tunjukan bagaimana langkah-langkah penyelesaian soal nomor 3 yang 

kamu kerjakan”. 

S-SAF  : “Pertama saya ubah bu menjadi x2 > 4x > 0 lalu saya pindah ruaskan 4x 

maka x2 - 4x > 0 lalu saya faktorkan hasilnya  (x + 2) (x - 2) > 0 jadi x = -2 

atau x = 2 lalu saya buat di garis bilangan terus saya pilih -4 karena < -2 

kemudian saya pilih  0 karena -2< x <2 , lalu 10 karena > 2  setelah itu 

saya pilih x yang memenuhi 2. Kemudian saya buktikan didapat hasilnya 4 

lalu saya kurangkan dengan 10 dari pembuktian 2 tadi maka hasilnya 6 

setelah dikali dengan 10 didapat 60”. 

P : “Jadi menurutmu, apakah langkah-langkah yang kamu kerjakan ini telah 

sesuai dengan cara yang telah kamu pakai? Berikan alasanmu!”. 

S-SAF  : “Sesuai bu, karena ada nilainya 60”. 

P : “ Silahkan lihat kembali jawabanmu, disitu kamu memfaktorkan x2 - 4x > 

0  menjadi (x + 2) (x - 2) > 0 kamu yakin itu merupakan bentuk 

pemfaktorannya?”. 

S-SAF  : “ Yakin bu, kan hasilnya menjadi -4”. 

P : “Sebenarnya kamu keliru menjawab soal nomor 3 karena bukan begitu 

hasil dari pemfaktorannya, bentuk   x2 – 4x > 0 diubah menjadi x(x - 4) 
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karena x sendiri maka hasilnya 0 sedangkan x – 4 itu hasilnya menjadi x = 

4”. 

S-SAF  : “Oh begitu caranya”. 

P : “Kenapa baru mengerti sekarang? Catatanmu lengkap tidak?”. 

S-SAF  : “Lengkap bu”. 

P : “Apa kamu ada belajar dirumah?” 

S-SAF  : “Tidak ada bu”. 

P : “Apa  jawaban akhirmu dari pertanyaan nomor 3?”. 

S-SAF  : “Jadi, yang dibutuhkan pak andi 60 cm”. 

P : “Apakah kamu yakin dengan jawabanmu? Berikan alasanmu!”. 

S-SAF  :“Kurang yakin bu, karena saya lupa menuliskan mana daerah 

penyelesaian pada gambar”. 

 

2. Faktor Penyebab Kesalahan 

Berdasarkan hasil jawaban dan wawancara dengan S-SAF, dapat diketahui  

bahwa subjek tidak memfaatkan waktu sehingga tidak menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal. Kesalahan keterampilan proses terjadi karena 

kurang teliti mencari penyelesian perstidaksamaan serta tidak menyelesaikan 

daerah penyelesaian pada gambar. Selain itu subjek menjadi keliru dalam 

penulisan kesimpulan jawaban. 

 

d. Deskripsi Kesalahan Jawaban S-SAF pada Soal Nomor 4  

Berikut cuplikan wawancara dengan S-SAF 

P : “Silahkan kamu bacakan soal nomor 4”. 

S-SAF : “Suatu kolam renang berbentuk persegi panjang akan dibuat dengan 

keliling 30 m. Jika luas kolam renang paling sedikit 50 m2, maka 

tentukanlah batas panjang kolam renang (dalam meter) yang 

memenuhi?”. 

P : “Apakah ada kata yang kamu anggap sulit dan belum dipahami dalam 

soal nomor 4 ini? jika ada sebutkan!”. 

S-SAF : “luas kolam renang paling sedikit 50 m2 .” 

P : “Sebutkan arti kata paling sedikit yang telah kamu bacakan”. 

S-SAF : “Berarti < 50 bu”. 

P  : “Jelaskan apa yang diketahui dari soal nomor 4?”. 

S-SAF  : “kolam renang berbentuk persegi panjang akan dibuat dengan keliling 

30 m”. 

P : “Jelaskan apa yang ditanyakan dan diminta dari soal nomor 4?”. 

S-SAF : “tentukanlah batas panjang kolam renang”. 
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P : “Apa kamu yakin dengan yang kamu jelaskan, apakah ada hal lain?”. 

S-SAF : “Yakin bu,tidak ada”. 

P  : “Kenapa kamu tidak mengerjakan soal nomor 4?”. 

S-SAF  : “Soalnya saya terburu-buru bu”. 

P : “Kenapa kamu teruru-buru?”. 

S-SAF : “Soalnya waktunya hampir habisa jadi saya lewatkan untuk menjawab 

soal nomor 4”. 

 

2. Faktor Penyebab Kesalahan  

Berdasarkan hasil jawaban dan wawancara dengan S-SAF, dapat diketahui 

terburu-buru dalam menyelesaikan soal sehingga tidak mejawab soal karena 

kurangnya memfaatkan waktu secara maksimal. 

 

e. Deskripsi Kesalahan Jawaban S-SAF pada Soal Nomor 5 

1. Perhatikan gambar dibawah ini: 

 

 

Gambar 11. Deskripsi Kesalahan Jawaban S-SAF pada Soal Nomor 5 

Berdasarkan hasil penyelesaian nomor 5 subjek SAF melakukan kesalahan 

sebagai berikut: 

1. Kesalahan Transformaasi, yaitu kesalahan dalam mengubah kebentuk 

pertidaksamaan. 

Transformasi 

Keterampilan  

Proses 

Penulisan 

Jawaban 

Keterampilan 

Proses 
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2. Kesalahan Keterampilan proses, yaitu kesalahan dalam  transformasi 

sehingga salah dalam memfaktorkan, menggambar jawaban, menentukan 

pembuat nol. 

3. Kesalahan Penulisan Jawaban, yaitu kesalahan transformasi dan 

keterampilan proses sehingga salah dalam menuliskan jawaban akhir.   

Berikut cuplikan wawancara dengan S-SAF 

P  : “Silahkan kamu bacakan soal nomor 5”. 

S-SAF : “Seorang ahli gizi  mempergunakan rumus untuk mengontrol kalori 

makanan, jika unit batas kesehatan ditentukan dengan s(x) = 𝑥2 − 10𝑥 +
39 dengan x adalah jumlah kalori. Tentukan batas kesehatan tidak lebih 

15 unit?”. 

P : “Apakah ada kata yang kamu anggap sulit dan belum dipahami dalam 

soal nomor 5 ini? jika ada sebutkan!”. 

S-SAF  : “Ada bu, kata unit batas kesehatan ditentukan dengan s(x) = 𝑥2 −
10𝑥 + 39 dengan x adalah jumlah kalori”. 

P : “Sebutkan arti kata tidak lebih yang telah kamu bacakan”. 

S-SAF : “ Berarti yang kurang dari 15”. 

P : “Jelaskan apa yang diketahui dari soal nomor 5?”. 

S-SAF : “ Persamaan s(x) = 𝑥2 − 10𝑥 + 39”. 

P : “Apa kamu yakin dengan yang kamu jelaskan, apakah ada hal lain?”. 

S-SAF : “Yakin bu, tidak ada”. 

P : “Jelaskan apa yang ditanyakan dan diminta dari soal nomor 5?”. 

S-SAF : “Disuruh menentukan batas kesehatan tidak lebih 15 unit”. 

P : “Kenapa diketahui dan ditanyakan pada soal idak kamu tulis?”. 

S-SAF : “Soalnya saya terburu-buru mau mengumpul jawaban”. 

P : “Kenapa kamu terburu-buru menjawab soal nomor 5?”. 

S-SAF : “Karena sudah mau istirahat bu”. 

P  : “Jelaskan bagaimana kamu menyelesaikan soal nomor 5”. 

S-SAF  : “Saya mengubahnya persamaan kedalam bentuk pertidaksamaan 𝑥2 −
10𝑥 + 39 ≥ 15”. 

P : “Rumus atau cara apa yang kamu gunakan dalam menyelesaikan soal 

nomor 5?”. 

S-SAF : “Cara pemfaktoran bu”. 

P : “Mengapa kamu memilih rumus atau cara tersebut?” Tunjukan 

bagaimana langkah-langkah penyelesaian soal  nomor 5 yang kamu 

kerjakan”. 

S-SAF : “Karena bentuknya pertidaksamaan”. 

P : “Kenapa kamu menulis tanda lebih dari sama dengan ≥ 15 padahal saat 

ibu bertanya tadi kamu menjawab kurang dari 15?”. 

S-SAF : “Karena saya kurang teliti bu, sebelumnya saya ingin menulis tanda < 

tapi tidak jadi karena saya ragu”. 
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P : “Tunjukan bagaimana langkah-langkah penyelesaian soal yang kamu 

kerjakan”. 

S-SAF : “Sebelumnya saya buat jadi pertidaksamaan kemudian 𝑥2 − 10𝑥 +
39 ≥ 15 kemudian hanya persamaan 𝑥2 − 10𝑥 + 39 = 0 yang saya 

faktorkan jadi (x + 3) dan (x – 13) didapat x = -3 dan x = 13, lalu saya 

buat pembuat nol dengan memilih 0 karena x < 3, 8 karena 3 < x <13dan 

x > 13 saya pilih 15”. 

P : “Jadi menurutmu, apakah langkah-langkah yang kamu kerjakan ini 

telah sesuai dengan cara yang telah kamu pakai? Berikan alasanmu!”. 

S-SAF : “Belum sesuai karena himpunan penyelesaiannya tidak ada”. 

P : “Apa  jawaban akhirmu dari pertanyaan nomor 5?”. 

S-SAF : “Jadi, 𝑥2 − 10𝑥 + 39 ≥ 15 adalah x < 3 atau x > 13”. 

P : “Apakah kamu yakin dengan jawabanmu? Berikan alasanmu!”. 

S-SAF : “Tidak yakin karena saya tidak membuat pembuktian jawaban bu”. 

P : “Jadi untuk soal nomor 5, kamu keliru dengan tanda ≥ 15 harusnya < 

15 dan ketika ingin memfaktorkan 𝑥2 − 10𝑥 + 39 , 15 harus kamu 

pindah ke ruas kiri agar hasilnya 0 maka ditambah -15, karena sudah 

pindah ke ruas kiri maka 15 dikurangkan dengan 39 maka berubah 

menjadi⇔ 𝑥2 − 10𝑥 + 24 < 0 baru bisa difaktorkan. Sampai disini 

kamu mengerti?”. 

S-SAF : “Saya paham sedikit bu”. 

P : “Hasil pemfaktorannya didapat (x − 4) (𝑥 − 6) < 0 karena 6 × 4 

hasilnya +24 kalo dijumlah hasilnya -10 , barus setelah itu kamu 

masukan didalam garis bilang dan dicari pembuat nol-nya serta 

pembuktiannya”. 

S-SAF : “O, begitu baru saya paham sekarang bu”. 

P : “Lain kali belajar lagi”. 

S-SAF : “Baik bu”. 

 

2. Faktor Penyebab Kesalahan  

Berdasarkan hasil jawaban dan wawancara dengan S-SAF, dapat diketahui 

kesalahan membaca sehingga menyebabkan subjek mengalami kesalahan 

transformasi dalam jawab soal ini disebabkan karena subjek mengalami pengaruh 

dari luar yaitu waktu istirahat sehingga kurang dapat memaksimalkan 

waktu,subjek mengalami kesalahan keterampilan proses karena kurang teliti 

memfaktorkan pertidaksamaan yang masih berbrntuk persamaan serta tidak 

menyelesaikan daerah penyelesaian pada gambar. Selain itu subjek menjadi keliru 

dalam penulisan jawaban karena transformasi dan keterampilan proses juga keliru. 
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a. Deskripsi Kesalahan Jawaban S-NC pada Soal Nomor 1 

1. Perhatikan gambar dibawah ini: 

 

Gambar 12. Deskripsi Kesalahan Jawaban S-NC pada Soal Nomor 1 

 

Berdasarkan hasil penyelesaian nomor 1 subjek NC melakukan kesalahan 

sebagai berikut: 

1. Kesalahan membaca, yaitu kesalahan karena .kurangnya tepatnya 

memisalkan soal. 

2. Kesalahan pemahaman, yaitu kesalahan dalam membaca shingga kurang 

tepat menuliskan diketahui dan ditanyakan dari soal 

3. Kesalahan keterampilan proses, yaitu kesalahan dalam .menyelesaikan 

pemfaktoran, menentukan daerah penyelesaian serta mementukan 

pembuktian. 

Transformasi 

Keterampilan 

Proses 

Membaca 

Penulisan Jawaban 

Pemahaman 
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4. Kesalahan penulisan jawaban , yaitu kesalahan keteramilan proses 

sehingga salah menuliskan jawaban akhir. 

Berikut cuplikan wawancara dengan S-NC 

P : “Baiklah langsung saja ya, silahkan kamu bacakan soal nomor 1”. 

S-NC : “Selisih kuadrat suatu bilangan positif dengan 6 kali bilangan itu tidak 

lebih dari 16. Tentukanlah batas-batas bilangan tersebut ?”. 

P : “Apakah ada kata yang kamu anggap sulit dan belum dipahami dalam 

soal nomor 1 ini? jika ada sebutkan!”. 

S-NC : “Iya ada, kata selisih kuadrat”. 

P : “Sebutkan arti kata tidak lebih dari yang telah kamu bacakan”. 

S-NC : “Artinya itu tandanya terbuka kearah 16 terus ada garis dibawahnya”. 

(menunjuk ≤  pada jawaban soal) 

P : “Jelaskan apa yang diketahui dari soal nomor 1?”. 

S-NC : “Selisih kuadrat suatu bilangan positif dengan 6 kali bilangan itu tidak 

lebih dari 16”. 

P : “Jelaskan apa yang ditanyakan dan diminta dari soal nomor 1?”. 

S-NC : “Mentukan batas-batas bilangan”. 

P : “Apa kamu yakin dengan yang kamu jelaskan, apakah ada hal lain?” 

S-NC : “Yakin bu, tidak ada”. 

P : “Lihat kembali jawabanmu, yang ingin ibu tanyakan kenapa kamu 

memisalkan bilangan I = x saja dan bilangan II = x – 6? ”. 

S-NC : (memperhatikan jawabannya) “ Saya misalkan bilangan I = x saja karena 

x itu bilang positif , lalu bilangan II = x – 6 karena selisih antara bilangan I 

dan  bilangan II adalah 6”.  

P : “Kenapa kamu tidak memisalkan juga kata kuadrat  pada kata suatu 

bilangan positif?”. 

S-NC : “Karena saya kurang memahami maksud soal, jadi saya pikir kalo 

bilangan I itu hanya bilangan positif tidak ada kuadratnya”. 

P : “Jelaskan bagaimana kamu menyelesaikan soal nomor 1”. 

S-NC : “Mengubah soal kebentuk pertidaksamaan x2- 6x ≤ 16”.  

P : “Rumus atau cara apa yang kamu gunakan dalam menyelesaikan soal 

nomor 1?”. 

S-NC : “Saya menggunakan cara pemfaktoran”. 

P : “Mengapa kamu memilih rumus atau cara tersebut?”. 

S-NC : “Karena pertidaksamaan yang saya buat bisa disaktorkan”. 

P : “Tunjukan bagaimana langkah-langkah penyelesaian soal  nomor 1 yang 

kamu kerjakan”. 

S-NC : “Pertidaksamaan x2 - 6x ≤ 16 saya  kurangkan 16 lalu difaktorkan 

menjadi (x + 12) dan (x – 4 ) maka didapat x = -12 dan x = 4 digambar 

pada garis bilangan kemudian saya memilih -20  karena < -12, memilih 0 

karena -12 < x <4 dan memilih 20 karena > 4 sebagai pembuat nol didapat 

hp = x ≤ 12 dan > 4 setelah itu saya pilih x ≤ 4 sebagai bilangan I maka 

hasilnya = 4  dan bilangan II =12 jika operasikan hasil bilangan pertama 

itu -6 ≤ -2 dan bilangan kedua 144 ≤ 16”. 
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P : “Jadi menurutmu, apakah langkah-langkah yang kamu kerjakan ini telah 

sesuai dengan cara yang telah kamu pakai? Berikan alasanmu!”. 

S-NC : “Kurang tepat bu, karena 144 itu harusnya ≥ 16”. 

P : “Silahkan perhatikan jawabanmu kenapa kamu memfaktorkan x2-6x- 16≤ 

0 menjadi (x + 12) dan (x – 4 )?”. 

S-NC : “Karena hasilnya 16”. 

P : “Kamu masih ingat cara memfaktorkan pada materi yang telah diajarkan 

sebelumnya?”. 

S-NC : “Masih”. 

P : “Coba kamu kali +12 dengan -4 hasilnya apakah 16?”. 

S-NC : “+12 × -4 = -48”. 

P : “ Kalo +12 ditambah -4 hasilnya apakah 6?”. 

S-NC : “+12 + -4 = 8”. 

P : “Kamu ada belajar tidak cara pemfaktoran dari materi persamaan 

sebelumnya?”. 

S-NC : “Tidak ada bu, karena saya masih kurang mengerti”. 

P : “Perhatikan gambar garis bilangan yang kamu buat, kenapa daerah 

penyelesaiannya tiddak kamu arsir?”. 

S-NC : “Soalnya saya masih bingung”. 

P : “Kalo tanda ≤ atau kurang dari sama dengan  kira-kira daerah yang 

memenuhi yang positif atau negatif?”. 

S-NC : “ Negatif bu”. 

P : “ Dari pembuat nol yang kamu pilih , yang mana yang hasilnya negatif?”. 

S-NC : “Yang ini bu”. (menunjuk 12 ≤ x ≤ 4)” 

P : “Jadi yang harusnya diarsir yang mana?”. 

S-NC : “Yang ditengah antara -12 dan 4”. 

P : “Lalu kenapa kamu memilih himpunan penyelesaiannya x ≤ -12 dan x >4 

padahal pada pembuat nol tidak ada x ≤ 12”. 

S-NC : “ Karena saya bingung bu”. 

P : “Apa  jawaban akhirmu dari pertanyaan nomor 1?”. 

S-NC : “Jadi, bilangan I kurang dari sama dengan 12 , bilangan II lebih dari 4”. 

P : “Apakah kamu yakin dengan jawabanmu? Berikan alasanmu!”. 

S-NC : “Tidak bu, karena pas dibuktikan hasilnya kurang tepat”. 

 

2. Faktor Penyebab Kesalahan 

Berdasarkan wawancara dengan S-NC, kesalahan yang dilakukannya 

karena kurang ketelitiannya membaca soal. Dari penjelasan jawaban S-NC tidak 

memahami soal sehingga keliru menuliskan diketahui pada soal, namun benar 

mentransformasikan bentuk persamaan pertidaksamaan . Akan tetapi siswa salah 

memfaktorkan pertidaksamaan. Terlihat penjelasan subjek bahwa subjek tidak 
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dapat menghitung operasi pemfaktoran, sehingga menyebabkan subjek keliru 

menuliskan jawaban akhir. 

b. Deskripsi Kesalahan Jawaban S-NC pada Soal Nomor 2 

1. Perhatikan gambar dibawah ini: 

 

 

Gambar 13. Deskripsi Kesalahan Jawaban S-NC pada Soal Nomor 2 

Berdasarkan hasil penyelesaian nomor 2 subjek NC melakukan kesalahan 

sebagai berikut: 

1. Kesalahan membaca, yaitu kesalahan dalam memisalkan soal. 

2. Kesalahan pemahaman, yaitu kesalahan dalam menuliskan diketahui dan 

ditanyakan dari soal . 

Keterampilan 

Proses 

Penulisan Jawaban 

Membaca 

Pemahaman 

Transformasi 

Keterampilan 

Proses 
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3. Kesalahan Transformassi, yaitu akibat kesalahan kesalahan membaca dan 

kesalahan pemahaman sehingga salah dalam menuliskan pertidaksamaan. 

4. Kesalahan keterampilan proses, yaitu kesalahan transformasi sehingga 

dalam penyelesaian pertidaksamaan juga mengalami kesalahan. 

Berikut cuplikan wawancara dengan S-NC 

P  : “Silahkan kamu bacakan soal nomor 2”. 

S-NC : “Pak Hasrul seorang guru bimbngan konseling, membuat laporan tingkat 

kehadiran siswa dengan persamaan P(x) = –x2 + 28x – 60. Jika pak hasrul 

ingin menyelesaikan dalam waktu kurang dari 100, tentukan batas-batas 

nilai x yang dibutuhkan pak Hasrul untuk menyelesaikan perhitungan?”. 

P : “Apakah ada kata yang kamu anggap sulit dan belum dipahami dalam 

soal nomor 2 ini? jika ada sebutkan!”. 

S-NC : “Iya ada, menyelesaikan dalam waktu kurang dari 10”. 

P : “Sebutkan arti kata kurang dari yang telah kamu bacakan”. 

S-NC : “Berarti tandanya membuka kearah 100.” 

P : “Jelaskan apa yang diketahui dari soal nomor 2?” 

S-NC : “Persamaan P(x) = –x2 + 28x – 60. Jika pak hasrul ingin menyelesaikan 

dalam waktu kurang dari 100". 

P : “Jelaskan apa yang ditanyakan dan diminta dari soal nomor 2?”. 

S-NC : “Mentukan batas-batas nilai x yang dibutuhkan”. 

P : “Apa kamu yakin dengan yang kamu jelaskan, apakah ada hal lain?”. 

S-NC : “Yakin, tidak ada”. 

P : “Jelaskan bagaimana kamu menyelesaikan soal nomor 2”. 

S-NC :“Saya mengerjakannya seperti nomor 1 karena bentuknya pertidaksamaan 

juga”. 

P : “Rumus atau cara apa yang kamu gunakan dalam menyelesaikan soal 

nomor 2?”. 

S-NC : “Caranya seperti nomor 1 yaitu pemfaktoran”. 

P : “Mengapa kamu memilih rumus atau cara tersebut?”. 

S-NC : “Karena saya memisalkan soalnya sama seperti nomor 1,bilangan  I = x2 

bilangan II = 28x - 60”. 

P : “Tadi kan kamu sudah membacakan untuk ibu diketahui dan 

ditanyakan,kenapa kamu memisalkan soal nomor 2 seperti nomor 1?”. 

S-NC : “ Karena saya pikir mudah mengerjakannya seperti nomor 1”. 

P : “Lalu kenapa bil I hanya ditulis x2 padahal tadi ketika kamu membacakan 

soal untuk ibu ada tanda negatif pada x2 ”. 

S-NC : “Karena saya keliru saat menjawab soal kemaren”. 

P : “Saaat mengerjakan soal kemaren, soal nomor 2 ada kamu baca?”. 

S-NC : “Ada bu”. 

P : “Apakah soal tersebut berbentuk sama?”. 

S-NC : “Tidak sama bu”. 

P : “Yang diketahui apa?”. 
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S-NC : “Persamaan P(x) = –x2 + 28x – 60 dan menyelesaikan dalam waktu 

kurang dari 100”. 

P : “Kira-kira persamaan P(x) = –x2 + 28x – 60 harus dimisalkan lagi atau 

tidak?”. 

S-NC : “Sepertinya tidak bu”. 

P : “Tunjukan bagaimana langkah-langkah penyelesaian soal  nomor 2 yang 

kamu kerjakan”. 

S-NC : “Persamaan yang awal itu P(x) = –x2 + 28x – 60  saya ubah dengan 

menambahkan kedua ruas dengan + 60 menjadi x2 + 28x = 60 lalu saya 

faktorkan menjadi (x + 4)dan (x - 15) < 100 , hasilnya x = -4 dan x = 5 

setelah itu saya gambar pada garis bilangan kemudian saya pilih 50 karena 

x ≤ -4 ,0 karena -4 < x < 15 dan 50 karena x > 15 . Hp yamg saya dapat x < 

4 atau x > 5, setelah itu saya pilih x > 5 sebagai bilangan I didapat hasil -28 

> -13 bilangan II saya pilih -4 hasilnya -24, kemudian hasil kalinya 96 > 

100”. 

P : “Silahkan perhatikan jawabanmu kenapa kamu tidak meletakan < 100 

disamping persamaan –x2 +28x – 60 agar bisa berbentuk 

pertidaksamaan?”. 

S-NC : “Soalnya saya –x2 + 28x – 60 saya ubah menjadi x2 + 28x = 60 baru 

setelah saya faktorkan maka  saya meletakan < 100 dibelakang (x + 4) dan 

(x - 15)”. 

P : “Apakah (x + 4)dan (x - 5) adalah faktor dari –x2 +28x – 60 ?”. 

S-NC : “Menurut saya, iya karena hasil kali 4 dan 15 adalah 60”. 

P : “Dimata pelajaran sebelumnya memfaktorkan itu seperti apa?”. 

S-NC : “Kalo dikali dapat hasil dibelakannya”. 

P : “Lalu ada yang lain?”. 

S-NC : “Tidak ada”. 

P : “Kalo memfaktorkan itu kamu harus melihat tanda juga, misalkan 4 × 15 

= 60, tetapi disoal ada tanda negatif pada 60 setelah itu kamu jumlahkan 

apakah 4 + 5 hasilnya 28?”. 

S-NC : “4 + 15 = 19”. 

P : “Selain itu < 100 bisa kamu letakkan pada ruass kanan persamaan –x2 + 

28x – 60 maka menjadi –x2 + 28x – 60 < 100, agar pertidaksamaan kiri 

menjadi sama dengan 0 maka kedua ruas kamu -100, –x2 + 28x – 60 – 100 

< 0 maka hasilnya –x2 + 28x – 160 <0 baru bisa difaktorkan. Untuk 

menghilangkan tanda negatif bisa kamu × -1 maka andanya berubah x2 -

28x + 160 > 0 didapatlah hasil faktornya (x – 8) (x – 20)  karena -8+-20 = -

28 kalo -8 × -20 = +160 baru bisa kamu gambar pada garis bilangan”. 

S-NC : “Saya mulai paham bu”. 

P : “Saat guru menjelaskan ada kamu tanya gak?”. 

S-NC : “Tidak ada bu”. 

P : “Kenapa gambar pada garis bilangan jawabanmu  tidak diarsir?”. 

S-NC : “Saat mengerjakannya saya bingung memilih daerah penyelesaiannya 

sama seperti nomor 1”. 

P : “Kalo dari soal tandanya < , daerah penyelesaian yang kamu pilih yang 

mana?”. 
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S-NC : “-4 < x < 15 karena pembuat nol-nya negatif”. 

P : “Jadi daerah penyelesaian yang kamu tulis sesuai tidak?”. 

S-NC : (Memperhatikan jawabannya) “Tidak sesuai”. 

P : “Jadi menurutmu, apakah langkah-langkah yang kamu kerjakan ini telah 

sesuai dengan cara yang telah kamu pakai? Berikan alasanmu!”. 

S-NC : “Tidak sesuai bu, karena pemfaktorannya salah”. 

P : “Apa  jawaban akhirmu dari pertanyaan nomor 2?”. 

S-NC : “Jadi bilangan pertama kurang dari 15 dan bilangan II lebih dari 4”. 

P : “Apakah kamu yakin dengan jawabanmu? Berikan alasanmu!”. 

S-NC : “Tidak yakin, karena daerah penyelesaiannya salah”. 

 

2. Faktor Penyebab Kesalahan 

Berdasarkan wawancara dengan S-NC, kesalahan yang dilakukannya 

karena kurang ketelitiannya membaca soal. Dari penjelasan jawaban S-NC 

kurangnya pengetahuai mengenai materi jenis pertidaksamaan, sehingga keliru 

menuliskan diketahui pada soal. Selain itu subjek keliru mentransformasikan 

bentuk pertidaksamaan. Terlihat penjelasan subjek bahwa subjek kurang dapat 

operasi pertidaksamaan, sehingga menyebabkan subjek keliru menuliskan 

jawaban akhir. 

 

c. Deskripsi Kesalahan Jawaban S-NC pada Soal Nomor 3 

1. Perhatikan gambar dibawah ini: 

 

Gambar 14. Deskripsi Kesalahan Jawaban S-NC pada Soal Nomor 3 

Berdasarkan hasil penyelesaian nomor 3 subjek NC melakukan kesalahan 

sebagai berikut: 

Transformasi 

Pemahaman 

Keterampilan Proses 

Penulisan 

Jawaban 
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1. Kesalahan pemahaman, yaitu kesalahan dalam penuliskan diketahui dan 

ditanyakan dari soal tidak lengkap. 

2. Kesalahan transformasi, yaitu kesalahan dalam menubah ke bentuk akibat 

kesalahan transformasi . 

3. Kesalahan keterampilan proses, yaitu kesalahan penyelesaian dan 

menentukan daerah penyelesaian keliru,terjadi karena dalam  kesalahan 

pemahaman dan transformasi pada soal. 

4. Kesalahan penulisan jawaban, yaitu kesalahan keterampilan proses 

sehingga salah dalam menuliskan jawaban akhir . 

Berikut cuplikan wawancara dengan S-NC 

P : “Silahkan kamu bacakan soal nomor 3”. 

S-NC : “Pak Andi ingin mempunyai kawat yang panjangnya x cm,  ia hendak 

membuat kerangka berbentuk persegi. Agar luasnya lebih besar dari 

keliling, tentukan nilai x yang dibutuhkan!”. 

P : “Apakah ada kata yang kamu anggap sulit dan belum dipahami dalam 

soal nomor 3 ini? jika ada sebutkan!”. 

S-NC : “Ada, kawat yang panjangnya x cm”. 

P : “Sebutkan arti kata lebih besar dari yang telah kamu bacakan”. 

S-NC : “Berarti luas itu bertanda lebih besar”. 

P : “Jelaskan apa yang diketahui dari soal nomor 3?”. 

S-NC : “Kawat yang panjangnya x cm,  ia hendak membuat kerangka berbentuk 

persegi”. 

P : “Jelaskan apa yang ditanyakan dan diminta dari soal nomor 3?”. 

S-NC : “Menentukan nilai x.” 

P : “Apa kamu yakin dengan yang kamu jelaskan, apakah ada hal lain?”. 

S-NC : “Iya yakin, tidak ada bu.” 

P : “Jelaskan bagaimana kamu menyelesaikan soal nomor 3.” 

S-NC : “Dengan memamfaatkan prinsip persegi yaitu sisi × sisi”. 

P : “Rumus atau cara apa yang kamu gunakan dalam menyelesaikan soal 

nomor 3?”. 

S-NC : “Cara pemfaktoran”.  

P : “Mengapa kamu memilih rumus atau cara tersebut?” . 

S-NC : “Karena berbentuk pertidaksamaan”. 

P : “Tunjukan bagaimana langkah-langkah penyelesaian soal  nomor 3 yang 

kamu kerjakan”. 

S-NC : “Kawat itu kan berbentuk persegi x cm, jadi  kelilingnya x - 5 dan sisinya 
𝑥

4
 , luas = sisi × sisi jadi sisi × sisi > keliling maka 

𝑥

4
∶

𝑥

4
  > x diubah 

kebentuk pertidaksamaan didapat x2- 6x > 0 setelah itu difaktorkan 

hasilnya 0 dan 6, maka daerah yang diarsir hanya 6”. 
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P : “ Kenapa  kamu memisalkan luas =  
𝑥

4
 ?”. 

S-NC : “ Karena bentuk persegi itu ada 4 sisi dan diketahui bahwa masing-

masing sisi x cm maka luas = 
𝑥

4
  ”. 

P : “Apa umus luas persegi ?”. 

S-NC : “ Sisi × sisi.” 

P : “ Silahkan kamu amati kembali pada soal berapa panjang kawat?”. 

S-NC : “Kawat yang panjangnya x cm”. 

P : “Kalo dimasukan panjang pada rumus luas harusnya berapa?”. 

S-NC : “Luas = x . x = x2 ”. 

P : “Jika luas yang kamu dapat sekarang x2. Jadi berapa kelilingnya?”. 

S-NC : “ Keliling ada 4, maka 4x.” 

P : “Pada jawabanmu kamu menulis luas > keliling, maka bentuknya seperti 

apa?”. 

S-NC : “Kalo luas = x2 > keliling = 4x, maka x2 > 4x”. 

P : “ Apakah sudah berbentuk pertidaksaman?”. 

S-NC : “ Sudah bu”. 

P : “Apa bisa difaktorkan?” 

S-NC : “Belum bisa bu”. 

P : “Bagaimana caranya agar bisa difaktorkan?”. 

S-NC : “Memindah ruaskan 4x pada sisi kiri”. 

P : “ Jadi faktornya berapa jika bentuknya x2 – 4x > 0 ? kurang lebih sama 

seperti yang kamu kerjakan x2 – 16x > 0”. 

S-NC : “ 0 dan 4”. 

P : “Jadi menurutmu, apakah langkah-langkah yang kamu kerjakan ini telah 

sesuai dengan cara yang telah kamu pakai? Berikan alasanmu!”. 

S-NC : “Belum sesuai bu, karena berbeda hasil x yang saya dapat?”. 

P : “Apa  jawaban akhirmu dari pertanyaan nomor 3?”. 

S-NC : “Yang memenuhi adalah x > 16.” 

P : “Apakah kamu yakin dengan jawabanmu? Berikan alasanmu!”. 

S-NC : “Tidak yakin, karena harusnya nilainya 4”. 

 

2. Faktor Penyebab Kesalahan 

Berdasarkan wawancara dengan S-NC, subjek kurang lengkap menuliskan 

diketahui dari soal karena pemahaman mengenai bentuk soal cerita pertidaksmaan 

kurang. Selain itu subjek keliru mentransformasikan bentuk pertidaksamaan. 

Terlihat penjelasan subjek bahwa subjek kurang tepat mengoperasi 

pertidaksamaan dikarenakan transformasi subjek keliru, sehingga menyebabkan 

subjek juga keliru menuliskan jawaban akhir. 
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d. Deskripsi Kesalahan Jawaban S-NC pada Soal Nomor 4  

Berikut cuplikan wawancara dengan S-NC 

P : “Silahkan kamu bacakan soal nomor 4”. 

S-NC : “Suatu kolam renang berbentuk persegi panjang akan dibuat dengan 

keliling 30 m. Jika luas kolam renang paling sedikit 50 m2, maka 

tentukanlah batas panjang kolam renang (dalam meter) yang memenuhi?”. 

P : “Apakah ada kata yang kamu anggap sulit dan belum dipahami dalam 

soal nomor 4 ini? jika ada sebutkan!”. 

S-NC : “Ada bu, kata batas panjang kolam renang”. 

P : “Sebutkan arti kata paling sedikit yang telah kamu bacakan”. 

S-NC : “ Berarti tandanya berbentuk kurang dari sama dengan 50 m2 bu”. 

P : “Jelaskan apa yang diketahui dari soal nomor 4?”. 

S-NC : “Keliling 30 m, luas paling sedikit 50 m2 ”. 

P : “Jelaskan apa yang ditanyakan dan diminta dari soal nomor 4?”. 

S-NC : “Mentukanlah batas panjang kolam renang (dalam meter)”. 

P : “Apa kamu yakin dengan yang kamu jelaskan, apakah ada hal lain?”. 

S-NC : “Iya yakin bu, tidak ada”. 

P : “Kenapa kamu tidak menerjakan soal nomor 4?”. 

S-NC : “Soalnya saya bingung bu dan waktunya habis”. 

P : “ Kamu bingung bagian yang mana?”. 

S-NC : “Bagian mengubah menjadi bentuk pertidaksamaan bu”. 

 

2. Faktor Penyebab Kesalahan 

Berdasarkan wawancara dengan S-NC, subjek tidak mengerjakan soal pad 

nomor 4 dikarenakan subjek terburu-buru karena kurang bisa memamfaatkan 

waktu dan mengalami kendala saat mengerjakan soal sebelumnya. 

 

e. Deskripsi Kesalahan Jawaban S-NC pada Soal Nomor 5 

Berikut cuplikan wawancara dengan S-NC 

P : “Silahkan kamu bacakan soal nomor 5”. 

S-NC : “Seorang ahli gizi  mempergunakan rumus untuk mengontrol kalori 

makanan, jika unit batas kesehatan ditentukan dengan s(x) = 𝑥2 −
10𝑥 + 39 dengan x adalah jumlah kalori. Tentukan batas kesehatan 

tidak lebih 15 unit?”. 

P : “Apakah ada kata yang kamu anggap sulit dan belum dipahami dalam 

soal nomor 5 ini? jika ada sebutkan!”. 

S-NC : “Iya ada s(x) = 𝑥2 − 10𝑥 + 39 ”. 

P : “Sebutkan arti kata tidak lebih yang telah kamu bacakan”. 
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S-NC : “Berarti menggunakan tanda yang terbuka kearah 15”. 

P : “Jelaskan apa yang diketahui dari soal nomor 5?”. 

S-NC : “Persamaan s(x) = 𝑥2 − 10𝑥 + 39 dengan x adalah jumlah kalori”. 

P : “Jelaskan apa yang ditanyakan dan diminta dari soal nomor 5?”. 

S-NC : “Mentukan batas kesehatan tidak lebih 15 unit”. 

P : “Apa kamu yakin dengan yang kamu jelaskan, apakah ada hal lain?”. 

S-NC : “Iya yakin, tidak ada bu”. 

P : “Kenapa kamu tidak mengerjakan soal nomor 5.” 

S-NC : “Soalnya waktunya sudah habis”. 

P : “Kamu kesulitan pada nomor berapa sehingga menghabiskan waktu 

menjawab soal?”. 

S-NC : “ Soal nomor 1,2, dan 3”. 

P : “Ok lain kali belajar lagi ya, terimakasih”. 

S-NC : “Baik bu, sama-sama”. 

 

2. Faktor Penyebab Kesalahan 

Berdasarkan wawancara dengan S-NC, subjek tidak mengerjakan soal pad 

nomor 5 dikarenakan subjek terburu-buru karena kurang bisa memamfaatkan 

waktu dan mengalami kendala saat mengerjakan soal sebelumnya. 

 

a. Deskripsi Kesalahan Jawaban S-W pada Soal Nomor 1 

1. Perhatikan gambar dibawah ini: 

Gambar 15. Deskripsi Kesalahan Jawaban S-W pada Soal Nomor 1 

Penulisan Jawaban 

Transformasi 

Keterampilan 

Proses 

Pemahaman 

Membaca 

Keter-ampilan 

Proses 
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Berdasarkan hasil penyelesaian nomor 1 subjek W melakukan kesalahan 

sebagai berikut: 

1. Kesalahan membaca, yaitu kesalahan karena .kurangnya tepatnya 

memisalkan soal. 

2. Kesalahan pemahaman, yaitu kesalahan dalam membaca sehingga kurang 

tepat menuliskan diketahui dan ditanyakan dari soal. 

3. Kesalahan transformasi, yaitu kesalahan membaca dan kesalahan 

pemahaman sehingga terjadi kesalahan dalam menentukan bentuk 

pertidaksamaan. 

4. Kesalahan keterampilan proses, yaitu kesalahan dalam .menyelesaikan 

pemfaktoran, menentukan daerah penyelesaian serta mementukan 

pembuktian. 

5. Kesalahan penulisan jawaban , yaitu kesalahan keteramilan proses 

sehingga salah menuliskan jawaban akhir. 

Berikut cuplikan wawancara dengan S-W 

P : “Baiklah langsung saja ya, silahkan kamu bacakan soal nomor 1”. 

S-W : “Selisih kuadrat suatu bilangan positif dengan 6 kali bilangan itu tidak 

lebih dari 16. Tentukanlah batas-batas bilangan tersebut ?”. 

P : “Apakah ada kata yang kamu anggap sulit dan belum dipahami dalam 

soal nomor 1 ini? jika ada sebutkan”. 

S-W : “Ada bu, kata selisih kuadrat”. 

P : “Sebutkan arti kata tidak lebih dari yang telah kamu bacakan”. 

S-W : “Berarti hasil dari pertidaksamaan itu harus dibawah 16”. 

P : “Jelaskan apa yang diketahui dari soal nomor 1?”. 

S-W  : “Yang diketahui ada,selisih kuadrat suatu bilangan positif dengan 6 kali 

bilangan itu tidak lebih dari 16”. 

P : “Jelaskan apa yang ditanyakan dan diminta dari soal nomor 1?”. 

S-W : “Diminta untuk menentukan batas-batas bilangan”. 

P : “Apa kamu yakin dengan yang kamu jelaskan, apakah ada hal lain?”. 

S-W : “Yakin bu, siap tidak ada”. 

P : “Jelaskan bagaimana kamu menyelesaikan soal nomor 1”. 

S-W : “Dengan mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan guru, yaitu menulis 

diketahui dan ditanyaakan lalu menggambar setelah itu didapat 

kesimpulannya”. 

P : “Rumus atau cara apa yang kamu gunakan dalam menyelesaikan soal 

nomor 1?”. 
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S-W : “Caranya yang seperti ada dibuku bu”. 

P : “Mengapa kamu memilih rumus atau cara tersebut?”. 

S-W : “Karena saya cuman tahu cara tersebut”. 

P : “Tunjukan bagaimana langkah-langkah penyelesaian soal  nomor 1 yang 

kamu kerjakan”. 

S-W : “Pertama saya menulis diketahui dan ditanyakan setelah itu saya 

mengalikan persamaan x (x6) >16 didapat  x2 6x > 16 agar ruas kanan 0 

maka saya kurangkan kedua ruas dengan(-16) hasilnya (x + 12) (x – 18) >0 

lalu x + 12 = 0 dikurang 12 pada kedua ruas agar x = 12 dan dan x – 18 

ditambah 18 pada kedua ruasnya juga agar hasilnya 18 setelah itu 

digambar pada garis bilangan, kemudian dipilih pembuat nol yang 

memenuhi untuk x < -12 dipilih x = 20 maka hasilnya 304 bernilai positif, 

untuk -12 < x < 18 dipilih x = 0 maka hasilnya 216 bernilai negatif, untuk x 

> 18 dipilih x = 20 hasilnya 64 > 0. Didapat himpunananya x < 12 atau x > 

18, setelah itu 18 dipilih sebagai bilangan pertama untuk pembuktian 

didapat 12 untuk bilangan kedua, karena yang ditanya hasi kali terbukti 20 

> 16”. 

P : “Kenapa gambar pada garis bilangan tidak kamu arsir”. 

S-W : “Soalnya saya masih bingung bu”. 

P : “Saat pelajaran sebelumnya diperhatikan tidak ketika gurunya 

mengajar?” 

S-W : “Diperhatikan bu, tapi saya masih bingung.” 

P : “Kenapa tidak bertanya agar mengerti?” 

S-W : “Saya takut bu.” 

P : “Jadi menurutmu, apakah langkah-langkah yang kamu kerjakan ini telah 

sesuai dengan cara yang telah kamu pakai? Berikan alasanmu.” 

S-W : “Sesuai bu, karena ketika guru menjelaskan caranya begitu.” 

P : “Apa  jawaban akhirmu dari pertanyaan nomor 1?” 

S-W : “Jadi bilangan I lebih dari 18 dan bilangan II lebih dari 12.” 

P : “Apakah kamu yakin dengan jawabanmu? Berikan alasanmu.” 

S-W : “Iya yakin bu, karena didapat hasil kali > 16.” 

 

2. Faktor Penyebab Kesalahan 

Berdasarkan  hasil jawaban dan wawancara dengan S-W, subjek keliru 

membaca soal sehingga salah memahami makna simbol atau makna soal, 

sehingga dalam pemahaman subjek juga keliru dalam menuliskan diketahui dan 

ditanyakan dari soal. Transformasi subjek mengalami kekeliruan sehingga 

keterampilan prosses dalam mengoperasikan faktor pertidaksamaan juga keliru, 

selain itu subjek kurang dapat menentukan daerah penyelesaian sehinggasubjek 

salah menuliskan jawaban akhir subjek. 
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b. Deskripsi Kesalahan Jawaban S-W pada Soal Nomor 2 

1. Perhatikan gambar dibawah ini: 

 

Gambar 16. Deskripsi Kesalahan Jawaban S-W pada Soal Nomor 2 

Berdasarkan hasil penyelesaian nomor 2 subjek W melakukan kesalahan 

sebagai berikut: 

1. Kesalahan Membaca, yaitu kesalahan dalam menuliskan bentuk  

persamaan pada permisalan.  . 

2. Kesalahan Transformasi, yaitu kesalahan dalam menubah soal karena 

kesalahan dalam membaca soal sehingga bentuk pertidaksamaan keliru. 

3. Kesalahan Keterampilan proses, yaitu kesalahan transformasi sehinggga 

dalam menyelsaikan mengalami kesalahan. 

4. Kesalahan Penulisan Jawaban, yaitu kesalahan transformassi dan 

keterampilan proses sehingga dalam  penulisan jawaban akhir keliru. 

Berikut cuplikan wawancara dengan S-W 

P : “Silahkan kamu bacakan soal nomor 2”. 

Transformasi 

Keterampilan 

Proses 

Keterampilan 

Proses 
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S-W   : “Pak Hasrul seorang guru bimbngan konseling, membuat laporan tingkat 

kehadiran siswa dengan persamaan P(x) = –x2 + 28x – 60. Jika pak 

hasrul ingin menyelesaikan dalam waktu kurang dari 100, tentukan 

batas-batas nilai x yang dibutuhkan pak Hasrul untuk menyelesaikan 

perhitungan?”. 

P : “Apakah ada kata yang kamu anggap sulit dan belum dipahami dalam 

soal nomor 2 ini? jika ada sebutkan!”. 

S-W : “Ada bu, kata kehadiran siswa dengan persamaan P(x) = –x2 + 28x – 60”. 

P : “Sebutkan arti kata kurang dari yang telah kamu bacakan”. 

S-W : “Berarti hasil dari persamaan harus kurang dari 100”. 

P : “Jelaskan apa yang diketahui dari soal nomor 2?” 

S-W : “Yang diketahui itu  ada suatu persamaan P(x) = –x2 + 28x – 60 dan 

waktu kurang dari 100”. 

P : “Jelaskan apa yang ditanyakan dan diminta dari soal nomor 2?”. 

S-W : “Diminta , menentukan batas-batas nilai x”. 

P : “Apa kamu yakin dengan yang kamu jelaskan, apakah ada hal lain?”. 

S-W    : “Iya yakin, siap tidak ada bu”. 

P : “Jelaskan bagaimana kamu menyelesaikan soal nomor 2”. 

S-W : “Ditulis diketahui dan ditaanyakan terus mengubah ke bentuk 

pertidaksamaan lalu menggambar dan kemudian mencari pembuat nol”. 

P : “Rumus atau cara apa yang kamu gunakan dalam menyelesaikan soal 

nomor 2?”. 

S-W : “Cara pemfaktoran”. 

P : “Mengapa kamu memilih rumus atau cara tersebut?”. 

S-W : “Karena saya mengerjakan seperti nomor 1”. 

P : “Tunjukan bagaimana langkah-langkah penyelesaian soal  nomor 2 yang 

kamu kerjakan”. 

S-W : “Pertama persamaan x-2x + 28x – 60 < 100 saya kurangang dengan (-100)  

hasilnya x-2x + 28x – 60 < 0 itu difaktorkan menjadi (x-2x + 32) (x - 64) < 0 

maka didapat x = -32 dan x = 64, lalu saya gambar pada garis bilangan 

dimana untuk x < -32 saya memilih x = -34 maka hasilnya 60 bernilai 

positif, untuk -32 < x < 64 saya memilih x  = 0 hasilnya 132 bernilai positif 

dan yang terakhir saya memilih x = 66 hasilnya 132 bernilai positif 

didapatlah himpunan penyelesaian x < 32 dan x > 64”. 

P : “Jadi menurutmu, apakah langkah-langkah yang kamu kerjakan ini telah 

sesuai dengan cara yang telah kamu pakai? Berikan alasanmu.” 

S-W : “ Sudah sesuai , karena saya mengikuti langkah-langkah yang diberikan 

guru”. 

P : “Pada jawabanmu kenapa kamu tidak mengarsir daerah penyelesaian?”. 

S-W : “Seperti nomor 1 tadi soalnya saya bingung”. 

P : “Kalo yang diketahui < harusnya pembuat nol positif apa negatif?”. 

S-W : “Tidak tahu bu.” 

P : “Kamu ada punya bukumu lengkap tidak?”. 

S-W : “Punya bu”. 
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P : “Ada kamu baca tidak dibukumu kalau untuk daerah penyelesaian  positif 

untuk > atau ≥ sedangkan yang < atau ≤ maka daerah penyelesaiannya  

negatif”. 

S-W : “Tidak ada saya baca bu.” 

P : “Apa  jawaban akhirmu dari pertanyaan nomor 2?” 

S-W : “Himpunan penyelesannya x < 32 atau x > 64”. 

P : “Apakah kamu yakin dengan jawabanmu? Berikan alasanmu!”. 

S-W : “Tidak yakin bu, karena tidak ada pembuktiannya saya buat”. 

 

2. Faktor Penyebab Kesalahan 

Berdasarkan  hasil jawaban dan wawancara dengan S-W, subjek keliru 

membaca soal sehingga salah memahami makna simbol atau makna soal, 

sehingga dalam transformasi subjek mengalami kekeliruan  mengubah bentuk soal 

pertidaksamaan sehingga keterampilan prosses dalam mengoperasikan faktor 

pertidaksamaan juga keliru serta kekurang mampuan karena menyelesaikan 

daerah pertidaksamaan karena subjek kurang pengetahuan dalam membaca buku, 

sehingga subjek salah menuliskan jawaban akhir. 

 

c. Deskripsi Kesalahan Jawaban S-W pada Soal Nomor 3 

1. Perhatikan gambar dibawah ini: 

 

 

Gambar 17. Deskripsi Kesalahan Jawaban S-W pada Soal Nomor 3 

Berdasarkan hasil penyelesaian nomor 3 subjek W melakukan kesalahan 

sebagai berikut: 

1. Kesalahan pemahaman, yaitu kesalahan dalam memahami soal sehingga 

kurang lengkap menulis yang diketahui dari soal . 

Pemahaman 

Keterampilan proses Penulisan Jawaban 

Transformasi 
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2. Kesalahan Transformasi, yaitu kesalahan pemahaman akibatnya salah 

mengubah soal ke dalam bentuk pertidaksamaan. 

3. Kesalahan keterampilan proses, yaitu kesalahan transformasi sehingga 

dalam mengerjakan soal dan membuat daerah penyelesaian keliru. 

4. Kesalahan penulisan jawaban, yaitu kesalahan transformasi dan 

keterampilan proses sehingga dalam menuliskan jawaban akhir juga 

mengalami kekeliruan. 

Berikut cuplikan wawancara dengan S-W 

P : “Silahkan kamu bacakan soal nomor 3”. 

S-W : “Pak Andi ingin mempunyai kawat yang panjangnya x cm,  ia hendak 

membuat kerangka berbentuk persegi. Agar luasnya lebih besar dari 

keliling, tentukan nilai x yang dibutuhkan!”. 

P : “Apakah ada kata yang kamu anggap sulit dan belum dipahami dalam 

soal nomor 3 ini? jika ada sebutkan!”. 

S-W : “Ada,kata menentukan panjang kawat”. 

P : “Sebutkan arti kata lebih besar dari yang telah kamu bacakan”. 

S-W : “Berarti nilainya lebih dari  besar”. 

P : “Jelaskan apa yang diketahui dari soal nomor 3?”. 

S-W : “Diketahui panjang kawat x cm, kerangka berbentuk persegi dan luasnya 

lebih besar dari keliling.” 

P : “Jelaskan apa yang ditanyakan dan diminta dari soal nomor 3?” 

S-W : “Diminta menentukan nilai x”. 

P : “Apa kamu yakin dengan yang kamu jelaskan, apakah ada hal lain?”. 

S-W : “Yakin, siap tidak ada bu”. 

P : “Jelaskan bagaimana kamu menyelesaikan soal nomor 3”. 

S-W : “Mengubah soalnya dulu kemudian cari faktornya lalu digambar pada 

garis bilangan setelah itu saya tulis kesimpulannya”. 

P : “Rumus atau cara apa yang kamu gunakan dalam menyelesaikan soal 

nomor 3?”. 

S-W : “Cara pemfaktoran juga bu”. 

P : “Mengapa kamu memilih rumus atau cara tersebut?”. 

S-W : “Karena saya pikir soalnya bisa difaktorkan”. 

P : “Tunjukan bagaimana langkah-langkah penyelesaian soal  nomor 3 yang 

kamu kerjakan”. 

S-W : “Pertama karena luas > keliling maka sisi × sisi > keliling , sisi itu 

nilainya 
𝑥

4
 , jadi 

𝑥

4
 ×

𝑥

4
> 𝑥 hasilnya didapat x3 > 16 x agar bisa dfaktorkan 

saya ubah menjadi x3 – 16x > 0 didapat hasil x > 0 atau x > 16 maka 

digambar yangdiarsir hanya daerah 16”. 

P : “Kenapa yang kamu arsir pada gambar hanya daerah 16 saja?”. 

S-W : “Karena kalo 0  artinya nilai kawat tidak ada”. 
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P : “Jadi menurutmu, apakah langkah-langkah yang kamu kerjakan ini telah 

sesuai dengan cara yang telah kamu pakai? Berikan alasanmu!”. 

S-W : “ Yakin bu sesuai, karena saya ada mendapat nilai x kawat”. 

P : “Apa  jawaban akhirmu dari pertanyaan nomor 3?”. 

S-W : “Yang memenuhi hanya x  > 16”. 

P : “Perhatikan kembali jawabanmu, yan ingin ibu tanyakan apa kamu tahu 

rumus luas persegi?”. 

S-W : “Luas = sisi × sisi”. 

P : “Pada diketahui dari soal yang telah kamu bacakan, panjang kawat 

berapa?”. 

S-W : (Melihat kembali pada soal) “x cm bu”. 

P : “Kalo panjangnya x , lebarnya berapa?”. 

S-W : “Tidak tahu bu”. 

P : “Kan luas persegi = sisi × sisi , kalo sisi panjangnya x lalu lebarnya 

berapa?”. 

S-W : “ Luas = x . x = 2x” 

P : “Kok 2, kan x . x dikali.” 

S-W : “x2 mungkin bu.” 

P : “Keliling persegi ada berapa?”. 

S-W : “ Ada 4 ”. 

P : “Masing-masing sisi ada berapa?”. 

S-W : “ Ada x ”. 

P : “Jadi kelilingnya ada berapa?”. 

S-W : “ Kelilingnya = 4 x ”. 

P : “ Dijawabanmu kamu menulis luas > keliling maka sisi × sisi > keliling, 

hasilnya berapa?”. 

S-W : “x2 > 4 x ”. 

P : “Kalo ingin membuat 4 x pindah kesisi kiri dan sisi kanan 0 maka 

diapakan?”. 

S-W : “Dikurangkan kedua sisi dengan 4 x ”. 

P : “x2- 4x > 0  faktornya berapa kalo seperti yang kamu kerjakan?”. 

S-W : “Seperti yang ini kah bu?” (Menunjuk jawaban nomor 4) 

P : “Iya, berapa?” 

S-W : “ berarti x > 0 atau x > 4” 

P : “Sesuai tidak dengan jawabanmu?” 

S-W : “Tidak bu”. 

P : “Apakah kamu yakin dengan jawabanmu? Berikan alasanmu!”. 

S-W : “Kurang yakin karena nilainya tidak diketahui bu”. 
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d. Deskripsi Kesalahan Jawaban S-W pada Soal Nomor 4 

1. Perhatikan gambar dibawah ini: 

 

Gambar 18. Deskripsi Kesalahan Jawaban S-W pada Soal Nomor 4 

Berdasarkan hasil penyelesaian nomor 4 subjek W melakukan kesalahan 

sebagai berikut: 

1. Kesalahan transformasi, yaitu kesalahan dalam mengubah bentuk 

pertidaksamaan . 

2. Kesalahan keterampilan proses, yaitu kesalahan transformasi sehingga 

dalam pengoperasian soal juga mengalami kesalahan. 

Berikut cuplikan wawancara dengan S-W 

P : “Silahkan kamu bacakan soal nomor 4”. 

S-W : “Suatu kolam renang berbentuk persegi panjang akan dibuat dengan 

keliling 30 m. Jika luas kolam renang paling sedikit 50 m2, maka 

tentukanlah batas panjang kolam renang (dalam meter) yang 

memenuhi?”. 

P : “Apakah ada kata yang kamu anggap sulit dan belum dipahami dalam soal 

nomor 4 ini? jika ada sebutkan!”. 

S-W : “Iya ada, kata menentukan panjang kolam renang”. 

P : “Sebutkan arti kata paling sedikit yang telah kamu bacakan”. 

S-W : “Artinya sekurang – kurangnya nilainya 50 ”. 

P : “Jelaskan apa yang diketahui dari soal nomor 4?”. 

S-W : “Suatu kolam renang berbentuk persegi panjang akan dibuat dengan 

keliling 30 m. Jika luas kolam renang paling sedikit 50 m2 ”. 

P : “Jelaskan apa yang ditanyakan dan diminta dari soal nomor 4?”. 

S-W  : “Diminta untuk entukanlah batas panjang kolam renang (dalam meter)”. 

P : “Apa kamu yakin dengan yang kamu jelaskan, apakah ada hal lain?”. 

S-W  : “Iya yakin bu, siap tidak ada”. 

P : “Jelaskan bagaimana kamu menyelesaikan soal nomor 4”. 

Transformasi 

Keterampilan 

Proses 
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S-W : “ Langsung diubah kebentuk pertidaksamaannya”. 

P : “Rumus atau cara apa yang kamu gunakan dalam menyelesaikan soal 

nomor 4?”. 

S-W : “Sama seperti cara-cara sebelumnya yaitu difaktorkan juga.” 

P : “Mengapa kamu memilih rumus atau cara tersebut?”. 

S-W : “Karena lebih gampang untuk soal nomor 4”. 

P : “Tunjukan bagaimana langkah-langkah penyelesaian soal yang kamu 

kerjakan.” 

S-W : “ Karena keliling maka 2p + 2l = 30 maka setengah dari keling p + l = 15 

lalu l = 15- p maka p × (15 - p) > = 50 lalu dioperasikan menjadi  15p = p2 

> = 50 .didapat bentuk pertidaksamaan p2 – 15 p + 50 > = 0 maka 

faktornya ( p – 10 )  ( p – 5 ) hasilnya 0< p <=5, p > 10”. 

P : “Jadi menurutmu, apakah langkah-langkah yang kamu kerjakan ini telah 

sesuai dengan cara yang telah kamu pakai? Berikan alasanmu!”. 

S-W : “Sesuai bu, karena ada faktornya”. 

P : “Apa  jawaban akhirmu dari pertanyaan nomor 4?” 

S-W : “0< p <5 , p >10 .” 

P : “Apakah kamu yakin dengan jawabanmu? Berikan alasanmu.” 

S-W : “Yakin bu, karena pembuktian jaawaban ada.” 

P : “Ibu ingin bertanya tanda lebih dari sama dengan itu seperti apa ?” 

S-W : “ seperti ini bu .” (menuliskan pada coretan tanda ≤ ) 

P : “Sama tidak dengan punyamu?” ( menunjuk tanda pada jawaban siswa 

>= ). 

S-W : “Tidak sama bu.” 

P : “Kenapa kamu tidak menuliskan diketahui dan ditanyakan dari soal?” 

S-W : “Soalnya saya buru-buru menjawab soal bu.” 

P : “Kenapa kamu tidak menuliskan tidak menggambarkan daerah 

penyelesaian dan membuat jawaban akhir?” 

S-W : “Karena lupa soalnya waktunya sudah habis.” 

 

e. Deskripsi Kesalahan Jawaban S-W pada Soal Nomor 5  

 

Berikut cuplikan wawancara dengan S-W 

P : “Silahkan kamu bacakan soal nomor 5.” 

S-W : “Seorang ahli gizi  mempergunakan rumus untuk mengontrol kalori 

makanan, jika unit batas kesehatan ditentukan dengan s(x) = 𝑥2 −
10𝑥 + 39 dengan x adalah jumlah kalori. Tentukan batas kesehatan 

tidak lebih 15 unit?” 

P : “Apakah ada kata yang kamu anggap sulit dan belum dipahami dalam 

soal nomor 5 ini? jika ada sebutkan.” 

S-W : “ Iya ada, kata batas kesehatan tidak lebih 15 unit.” 

P : “Sebutkan arti kata  tidak lebih yang telah kamu bacakan.” 

S-W : “ Berarti hasil yang didapat harus kurang dari 15 bu” 

P : “Jelaskan apa yang diketahui dari soal nomor 5?” 

S-W : “S(x) = 𝑥2 − 10𝑥 + 39 dengan x adalah jumlah kalori.” 

P : “Jelaskan apa yang ditanyakan dan diminta dari soal nomor 5?” 
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S-W : “Diminta menentukan batas kesehatan tidak lebih 15 unit.” 

P : “Apa kamu yakin dengan yang kamu jelaskan, apakah ada hal lain?” 

S-W : “ Iya siap yakin bu, tidak ada.” 

P : “Kenapa kamu tidak menjawab soal nomor 5” 

S-W : “Karena waktunya sudah habis bu.” 

P  : “Kamu kesulitan pada soal nomor berapa sehingga membutuhkan banyak 

waktu?” 

S-W : “Pada soal nomor 4.” 

P  : “Dibagian mana kamu bingung?” 

S-W : “Bagian penyelesaiannya bu .” 

P : “Baik sekian wawancaranya jangan lupa belajar dirumah, terimakasih.” 

S-W : “Iya bu, kembali kasih .” 

 

2. Faktor Penyebab Kesalahan 

Berdasarkan wawancara dengan S-W, subjek tidak mengerjakan soal pada 

nomor 5 dikarenakan subjek kurang mengerti bagaimana cara mengerjakan soal 

dan kurang memamfaatkan waktu karena mengalami kendala saat mengerjakan 

soal sebelumnya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diperoleh, maka 

dapat diambil suatu kesimpulan terhadap kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita materi pertidaksamaan kuadrat dikelas X MIPA 2 SMA Negeri 4 

Palangka Raya tahun ajaran 2019/2020 sebagai berikut: 

1. Kesalahan Membaca Soal 

Kesalahan membaca soal yaitu siswa tidak dapat mengambil informasi yang 

penting dari soal yang diberikan.Hal tersebut terjadi karena siswa terburu-buru 

dalam membaca soal serta kurangnya kemampuan siswa menangkap maksud yang 

terrdapat pada soal. 

2. Kesalahan Pemahaman 

Kesalahan pemahaman Siswa tidak tepat dalam menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan, sehingga apa yang ditanyakan digabungkan menjadi 

satu dengan yang diketahui dari soal. Hal tersebut terjadi karena terburu-buru 

dalam menuliskan maksud dari masalah soal tersebut, serta kurangnya ketelitian 

siswa terhadap penulisan informasi yang diketahui dan ditanyakan. 

3. Kesalahan Transformasi 

Kesalahan transformasi yaitu siswa tidak mampu menerjemahkan atau 

mengubah kalimat soal kedalam kalimat matematika. Hal ini terjadi karena 

disebabkan kurang pemahaman siswa tentang informasi yang ditanyakan dalam 

soal, tidak berkonsentrasi dan bersungguh-sungguh dalam memahami masalah 
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soal. Oleh karena itu, siswa mengalami kesalahan dalam mengubah kalimat soal 

kedalam kalimat matematika sehingga mengakibatkan siswa melakukan kesalahan 

dalam mengevaluasi solusi-solusi karena menggunakan model matematika yang 

salah dan kesalahan membuat model matematika juga mengakibatkan siswa 

melakukan kesalahan dalam menafsirkan solusi 

4. Kesalahan Keterampilan Proses 

Kesalahan keterampilan proses yaitu kesalahan dalam penggunaan konsep 

atau rumus yang digunakan. Hal ini terjadi karena disebabkan kurangnya 

ketelitian siswa dalam memahami maksud soal, bingung karena melihat bentuk 

dari model matematika yang dibuat sehingga berdampak pada penggunaan rumus 

yang tidak tepat. 

5. Kesalahan Penulisan Jawaban 

 Kesalahan penulisan jawaban yaitu kesalahan dalam penulisan jawaban 

akhir atau suatu kesimpulan setelah mengunakan konsep atau rumus yang 

diterapkan salah sehingga berdampak pada suatu kesimpulan yang salah. Hal ini 

terjadi karena disebabkan kurangnya ketelitian dalam penggunaan rumus yang 

digunakan diawal. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh letak kesalahan yang paling banyak 

dilakukan adalah kesalahan dalam transformasi atau keterampilan proses. Hal ini 

disebabkan karena sebagian banyak siswa masih belum paham dengan cara atau 

rumus apa yang digunakan dalam menyelesaikan masalah serta pengoperasian 

langkah rumus yang digunakan tidak tepat. Ataupun hal ini bisa berawal dari 
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pembuatan model matematika saat siswa membaca dan memamhami soal yang 

salah sehingga mengakibatkan pada penggunaan yang salah juga. 

 

 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

a. Bagi siswa, pada saat mengerjakan soal hendaknya melatih ketrampilan 

membaca soal terutama dalam memahami bahasa matematika, perbanyak 

berlatih soal cerita, dan yang penting berusaha  perluas pengetahuan tentang 

konsep atau teorema-teorema lain agar dapat menyelesaikan soal dengan baik.  

b. Bagi guru matematika, diharapkan agar lebih memperbanyak latihan-latihan 

soal yang berbentuk soal cerita terutama pada materi pertidaksamaan kuadrat 

untuk melatih keterampilan siswa dalam menyelesaikan soal. Kemudian 

hendaknya memperhatikan siswa yang dominan melakukan kesalahan agar 

diperoleh solusi untuk mengurangi kesalahan yang dilakukan oleh siswa dan 

berusaha menerapkan pembelajaran yang efektif agar siswa lebih aktif dan 

mudah menerima materi. 

c. Bagi sekolah, setelah diketahuinya kesalahan dan penyebab kesalahan pada 

siswa maka pihak sekolah diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan 

kualitas pembelajaran di sekolah terutama pada pembelajaran matematika. 
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Lampiran 1a. Kisi - Kisi Instrumen Tes 

Satuan Pendidikan : SMA 

Kelas/Semester : X MIPA 2 /Ganjil 

Mata Pelajaran : Matematika Wajib 

Materi Pokok  : Persamaan dan Pertidaksamaan Kuadrat 

Waktu   : 2 × 45 menit 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok Indikator Nomor 

Butir 

Soal 

Bentuk 

Soal 

4.5 

Menyelesaikan 

model 

matematika dari 

masalah yang 

berkaitan dengan 

persamaan dan 

pertidaksamaan  

kuadrat dan 

penyelesaiannya. 

Pertidaksamaan 

kuadrat dan 

penyelesaiannya 

• Menyelesaikan 

model 

matematika dari 

suatu masalah 

dalam 

matematika, mata 

pelajaran lain, 

atau kehidupan 

sehari - hari yang 

berkaitan dengan 

persamaan atau 

pertidaksamaan 

kuadrat. 

1, 2, 

3,4,5 

Uraian 
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Lampiran 1b. Soal Tes 

Soal Tes 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/ Semester : X MIPA 2/ 1 

 Pokok Bahasan : Pertidaksamaan Kuadrat 

 Alokasi Waktu : 2 × 45 menit 

Petunjuk: 

a. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 

b. Tulislah nama pada kolom yang telah disediakan 

c. Jawablah pada lembar jawaban yang telah tersedia 

d. Selesaikan soal berikut dengan benar dan tepat 

e. Tulislah apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 

 

1. Selisih dari kuadrat suatu bilangan positif dengan 6 kali bilangan itu tidak 

lebih dari 16. Tentukanlah batas-batas bilangan tersebut ? 

2. Pak Hasrul seorang guru bimbngan konseling, membuat laporan tingkat 

kehadiran siswa dengan persamaan P(x) = –x2 +28x – 60. Jika pak hasrul ingin 

menyelesaikan dalam waktu kurang dari 100, tentukan batas-batas nilai x yang 

dibutuhkan pak Hasrul untuk menyelesaikan perhitungan? 

3. Pak Andi ingin mempunyai kawat yang panjangnya x cm,  ia hendak membuat 

kerangka berbentuk persegi. Agar luasnya lebih besar dari keliling, tentukan 

nilai x yang dibutuhkan! 
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4. Suatu kolam renang berbentuk persegi panjang akan dibuat dengan keliling  

30 m. Jika luas kolam renang paling sedikit 50 m2, maka tentukanlah batas 

panjang kolam renang (dalam meter) yang memenuhi? 

5. Seorang ahli gizi  mempergunakan rumus untuk mengontrol kalori makanan, 

jika unit batas kesehatan ditentukan dengan s(x) = 𝑥2 − 10𝑥 + 39 dengan x 

adalah jumlah kalori. Tentukan batas kesehatan tidak lebih 15 unit? 
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Lampiran 1c. Pedoman Jawaban Instrumen Tes 

 

Pedoman Jawaban 

 

No Jawaban Langkah-

Langkah 

1. Diketahui:      Misal: Bilangan I =x2 

                                  Bilangan II = 6x 

   Selisih kedua bilangan ≤ 16 

Ditanyakan:   Mentukanlah batas-batas bilangan? 

Pemahaman 

(Comprehension) 

Penyelesaian: 

Menentukan model matematikanya 

Dari soal telah ditentukan bahwa persamaan = 𝑥2 −

6𝑥, dengan selisih kedua bilangan ≤ 16 , sehingga model 

matematikanya 𝑥2 − 6𝑥≤16 . 

Transformasi 

(Transformation) 

Menyelesaikan model matematika 

⇔ 𝑥2 − 6𝑥 ≤16  

⇔ 𝑥2 − 6𝑥 − 16 ≤0  ( menambahkan kedua ruas sama  

                                    (-16) sehingga ruas kanan sam 

dengan 0). 

⇔ (x +2)(x – 8) ≤ 0 

⇔ x +2 ≤ 0 atau x – 8≤0 

⇔ x = -2 atau x = 8 

Menentukan tanda pada setiap selang yaitu sebagai 

berikut: 

Nilai Uji 
Nilai 

𝒙𝟐 − 𝟔𝒙 − 𝟏𝟔 ≤0 

Tanda 

Interval 

x = -3 (x < -2) (-3)2 – 6(-3) – 16 

= 9 – (-18) –  16 

= 27 – 16 

+ atau > 0 

Keterampilan 

Proses  

(Proses Skill) 
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= +11 

x= 0 (-2< x <8) (0)2 – 6(0) – 16 

= 0 – 0 – 16 

=  -16 

− atau < 0 

x = 9 (x > 8) (9)2 – 6(9) – 16 

=81– 54 – 16 

= -27 – 16 

= +11 

+ atau > 0 

 

+++++  ---  +++++ 

            -2                                              8 
 

Himpunan penyelesaiannya adalah -2 ≤ x ≤ 8. 

Oleh karena bilangan yang dimaksud positif maka yang 

memenuhi hanya  bilangan  0 ≤ x ≤ 8. 

Memeriksa kebenaran jawaban  

Ambil salah satu bilangan yang memenuhi. 

Misalkan x = 2 

⇔ 𝑥2 − 6𝑥 ≤ 16 

⇔ 22 − 6(2) ≤ 16 

⇔ 4 −  12 ≤ 16 

⇔-8  ≤ 16 (terbukti) 

Dengan demikian, batas bilangan yang memenuhi tidak  

lebih dari 16  adalah bilangan positif  antara 0 sampai 8. 

Penulisan 

Jawaban 

(Enconding) 

2. Diketahui: Persamaan P(x) = –x2 + 28x – 60 tingkat 

kehadira siswa 

                     Apabila ingin menyelesaikan < 100 hari 

Ditanyakan:  Batas nilai x yang diperlukan? 

Pemahaman 

(Comprehension) 

Penyelesaian: 

Menentukan model matematikanya 

Dari soal telah ditentukan bahwa pak Hasrul ingin 

menyelesaikan kurang dari 100 hari, berarti P(x) < 100 

Transformasi 

(Transformation) 
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sehingga, model matematikanya –x2 + 28x – 60 < 100. 

Menyelesaikan model matematika 

⇔ –x2 +28x – 60 < 100 

⇔ –x2 +28x – 60 – 100 < 0 

⇔ –x2 +28x – 160 < 0 (menambahkan kedua ruas 

dengan (-100), agar ruas kanan 

sama dengan 0). 

⇔ x2 – 28x + 160 > 0 (kedua ruas dikali dengan (-1), 

maka tanda pertidaksamaan 

berubah). 

⇔ (x – 8)(x – 20) > 0 

⇔ x – 8>0 atau x – 20 > 0 

⇔ x = 8 atau x = 20 

Menentukan tanda pada setiap selang yaitu sebagai 

berikut: 

Nilai Uji 
Nilai 

x2 – 28x + 160 = 0 

Tanda 

Interval 

x = 0 (x < 8) (0)2 – 28(0) + 160 

= 0 – 0 + 160  

= +160 

+ atau > 0 

x = 9 (8<x<20) (9)2 – 28(9) + 160 

= 81 – 252 + 160 

= -171 +160 

= –11 

− atau < 0 

x = 21 (x > 20) (21)2 – 28(21)+160 

= 441 – 588+ 160 

= -147+ 160 

=+13 

+ atau > 0 

 

+++++  
   ---   

 

+++++ 

         8                                       20 
 

Keterampilan 

Proses  

(Proses Skill) 
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Himpunan penyelesaiannya adalah 8 < x  atau x > 20. 

Memeriksa kebenaran jawaban  

Ambil salah satu bilangan yang memenuhi. 

Misalkan  

x = 7 maka  

⇔–72 +28(7) – 60 < 100 

⇔-49+196 – 60 < 100 

⇔147 – 60 < 100 

⇔87 hari < 100 hari (terbukti) 

x = 21 maka  

⇔–212 +28(21) – 60 < 100 

⇔-441+588 – 60 < 100 

⇔147 – 60 < 100 

⇔87 hari < 100 hari (terbukti) 

Dengan demikian, untuk menyelesaikan laporan kurang 

dari 100 hari maka x yang dibutuhkan  antara kurang 

dari 8 atau lebih dari 20. 

Penulisan 

Jawaban 

(Enconding) 

3. Diketahui:             Panjang kawat = x cm 

                             Luas = x2 

                             Keliling = 4x 

Luas > Keliling 

Ditanyakan:          Menentukan nillai x yang dibutuhkan 

? 

Pemahaman 

(Comprehension) 

Penyelesaian: 

Menentukan model matematikanya 

Dari soal telah ditentukan luas > keliling, sehingga 

model matematikanya x2 > 4x . 

Transformasi 

(Transformation) 

Menyelesaikan model matematika 

⇔ 𝑥2 > 4x 

Keterampilan 

Proses  
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⇔ 𝑥2 − 4𝑥 > 0 (jika kedua ruas dikurang -4). 

⇔ 𝑥(𝑥 − 4) > 0   

⇔ 𝑥 = 0 atau 𝑥 − 4 = 0 

⇔ x = 0 atau x = 4 

Menentukan tanda pada setiap selang yaitu sebagai 

berikut: 

Nilai Uji 
Nilai 

x2– 𝟒𝒙 > 0 

Tanda 

Interval 

x = -1 (x < 0) (-1)2– 4(-1) 

= -1 − (-4) 

= +5 

+ atau > 0 

x = 2 (-0<x<4) (2)2−4(2) 

= 4− 16 

= -12 

− atau < 0 

x = 5 (x > 4) (5)2−4(5) 

= 25 −20  

= +5 

+ atau > 0 

 

+++++  --- 
 

+++++ 

              0                                              4 
 

(Proses Skill) 

Himpunan penyelesaiannya adalah x < 0 atau  x > 4. 

Memeriksa kebenaran jawaban  

Karena bilangan yang diinginkan positif, nilai yang 

memenuhi hanya x > 4. 

x = 5  

⇔ 5 × 5 > 4× 5 

⇔  25 > 20 (terbukti) 

Dengan demikian, terbukti  nilai x yang dibutuhkan 

adalah lebih dari 4cm. 

Penulisan 

Jawaban 

(Enconding) 
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4. Diketahui:  Keliling kolam berbentuk persegi panjang 

                   =30 m 

Luas kolam renang ≥50 m2 

Ditanyakan: Batas panjang kolam renang? 

Pemahaman 

(Comprehension) 

Penyelesaian: 

Menentukan model matematikanya 

Misalkan: panjang dan lebar kolam renang tersebut 

adalah x cm dan y cm. 

Maka keliling kolam renang adalah  

K = 2(x + y) = 30 

⇔ 2(x + y) = 30 

⇔ x + y = 15 

⇔ y = 15 – x 

Luas kolam renang adalah 

L = x . y 

⇔ L = x(15 – x) 

⇔ L = 15x – x2 

Dari soal telah ditentukan bahwa luas kolam renang 

paling sedikit 50 m, hal ini berarti L ≥ 50 sehingga 

model matematikanya 15x – x2 ≥ 50. 

Transformasi 

(Transformation) 

Menyelesaikan model matematika 

⇔ 15x – x2 ≥ 50 

⇔ 15x – x2 – 50 ≥ 0 ( menambahkan kedua ruas dengan  

(-50), agar ruas kanan sama dengan 

0). 

⇔ x2 – 15x + 50 ≤ 0 ( kedua ruas dikali dengan (-1), 

maka tanda berubah). 

⇔ (x – 5)(x – 10) ≤ 0 

⇔ x – 5≤ 0 atau x – 10≤ 0 

⇔ x = 5 dan x = 10 

Keterampilan 

Proses  

(Proses Skill) 
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Menentukan tanda pada setiap selang yaitu sebagai 

berikut: 

Nilai Uji 
Nilai 

x2 – 15x + 50 = 0 

Tanda 

Interval 

x = 0 (x < 5) (0)2 – 15(0) + 50 

=0–0+50 

=+50 

+ atau > 0 

x = 6 (5< x <10) (6)2 – 15(6) + 50 

=36-90+50 

= -54+50 

= –4 

− atau < 0 

x = 11 (x > 10) (11)2 – 15(11)+50 

= 121–165+50 

= -44+50 

=+6 

+ atau > 0 

 

+++++  
 ------   +++++ 

            5                                                 10 
 

Penyelesaiannya adalah 5 ≤ x ≤ 10. 

Memeriksa kebenaran jawaban  

Ambil salah satu bilangan yang memenuhi. 

Misalkan x = 6 maka 

⇔ 15x – x2 ≥ 50 

⇔ 15(6) – (6)2 ≥ 50 

⇔ 90 – 36 ≥ 50 

⇔ 54 meter ≥ 50 meter (terbukti) 

Dengan demikian, batas panjang yang memenuhi untuk 

kolam renang berbentuk persegi panjang dengan  luas 

paling sedikit 50 meter adalah antara 5 meter sampai 10 

meter. 

 

Penulisan 

Jawaban 

(Enconding) 
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5. Diketahui:    Persamaan s(x) = 𝑥2 − 10𝑥 + 39 

x dalam meter 

Ditanyakan: Batas kesehatan < 15unit? 

Pemahaman 

(Comprehension) 

Penyelesaian: 

Menentukan model matematikanya 

Misalkan: Batas kesehatan tidak lebih 15 unit, 

                 artinya s (x) < 15 meter. 

Sehingga model matematikanya model matematikanya 

adalah 𝑥2 − 10𝑥 + 39 < 15. 

Transformasi 

(Transformation) 

Menyelesaikan model matematika 

⇔𝑥2 − 10𝑥 + 39 < 15 

⇔𝑥2 − 10𝑥 + 39 − 15 < 0 ( menambahkan kedua ruas   

                                              dengan  (-15) agar ruas 

kanan sama dengan 0). 

⇔ 𝑥2 − 10𝑥 + 24 < 0 

⇔(x  − 4) (𝑥 − 6) <0 

⇔x−4 < 0 atau 𝑥 − 6 < 0 

⇔ x = 4 dan x = 6 

Menentukan tanda pada setiap selang yaitu sebagai 

berikut: 

Nilai Uji 
Nilai 

𝐱𝟐 − 𝟏𝟎𝒙 + 𝟐𝟒 = 𝟎 

Tanda 

Interval 

x = 2 (x < 4) (2)2 – 10 (2) + 24 

= 4 – 20 + 24  

= -16 + 24 

=+8 

+ atau > 0 

x = 5(4 >x< 

6) 

(5)2 – 10(5) + 24 

= 25 – 50 + 24  

= -25 + 24 

= –1 

− atau < 0 

Keterampilan 

Proses  

(Proses Skill) 
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x = 7 (x > 6) (7)2 – 10(7) + 24  

= 49 – 70 + 24 

= -21 + 24 

=+3 

+ atau > 0 

 

+++++  
 ------  

 

+++++ 

           4                                                    6 
 

Himpunan penyelesaiannya adalah 4 < x > 6 

Memeriksa kebenaran jawaban  

Ambil salah satu bilangan yang memenuhi. 

Misalkan  

x = 5 

⇔52 − 10(5) + 39 < 15 

⇔25 − 50 + 39 < 15 

⇔14 unit < 15 unit (terbukti) 

Dengan demikian, agar kalori tidak lebih 15 unit maka 

batas kesehatan yang memenuhi  adalah 5. 

Penulisan 

Jawaban 

(Enconding) 
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Lampiran 2a. Pedoman Telaah Butir Tes 

PEDOMAN TELAAH BUTIR TES BENTUK URAIAN 

(VALIDITAS TES) 

Bidan 

Penalaahan 
Kriteria Penelaahan 

Materi 

a. Rumusan butir tes sesuai dengan indikator. 

b. Batasan jawaban atau ruang lingkup yang diharapkan sudah 

jelas.  
c. Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan kurikulum 2013. 

d. Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan tujuan pengkuran.  

Konstruksi 

e. Butir tes sudah menggunakan kata tanya/perintah yang 

menuntut jawaban uraian.  
f. Ada petunjuk yang jelas tentang cara menyelesaikan 

Bahasa 

j. Butir tes sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar.  
h. Butir tes sudah menggunakan bahasa yang sederhana dan 

komunikatif. 

i. Butir tes tidak menimbulkan salah pengertian atau penafsiran 

ganda.  

Nilai 

k. Memberi nilai A jika soal dapat digunakan, memberi nilai B 

jika soal dapat digunakan tetapi perlu diperbaiki. memberi 

nilai C jika soal harus dihilangkan atau dihapuskan.  
 

Cara Menelaah 

1. Penelaah cukup memeberi tanda check list (✓) pada kolom yang disediakan 

bila kriteria penelaahan terpenuhi dan tanda silang (  ) bila kriteria 

penelaahan tidak terpenuhi. 

2. Jika kriteria penelaahan kurang baik,mohon diberikan  sean/koreksi pada 

kolom yang disediakan untuk revisi butir tes. 
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Lampiran 2b. Validitas Tes 
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Lampiran 2c. Hasil Telaah Tes 
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Lampiran 2d. Validitas Tes 
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Lampiran 2e. Hasil Telaah Tes 
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Lampiran 2f. Validitas Tes 
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Lampiran 2g. Hasil Telaah Tes 
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Lampiran 3a. Hasil Tes Siswa SAF 
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Lampiran 3b. Hasil Tes Siswa SAF 
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Lampiran 3c. Hasil Tes Siswa SAF 
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Lampiran 3d. Hasil Tes Siswa SAF 
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Lampiran 3e. Hasil Tes Siswa NC 
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Lampiran 3f. Hasil Tes Siswa NC 
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Lampiran 3g. Hasil Tes Siswa W 
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Lampiran 3h. Hasil Tes Siswa W 
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Lampiran 4. Data Hasil Tes 

No 
Kode 
Siswa 

Nomor Soal 

Jenis Kesalahan 

1 2 3 4 5 
A

1 

A

2 

A

3 

A

4 

A

5 

A

1 

A

2 

A

3 

A

4 

A

4 

A

1 

A

2 

A

3 

A

4 

A

5 

A

1 

A

2 

A

3 

A

4 

A

5 

A

1 

A

2 

A

3 

A

4 

A

5 

1 AFA  ✓ ✓ ✓ - - - - - - ✓      ✓ ✓  - - - - - - 

2 AO Tidak Hadir 

3 AP Tidak Hadir 

4 BA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - 

5 CE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - - ✓ ✓ - - - - - - 

6 CDF      - -   - - - - - - - - - - - - - - - - 

7 DA   ✓  -     -   - - -   - - - ✓ ✓   - 

8 DF      - -   - ✓    - - - - - - - - - - - 

9 E      - - - - - - - - - - ✓  - - - - - - - - 

10 EBA Tidak Hadir 

11 AYA Tidak Hadir 

12 HAH           ✓     ✓ ✓ ✓   - - - - - 

13 H     - - - - - - ✓    - - -   - - - - - - 

14 ILNL     -     - ✓    - - -   - - - - - - 

15 JDP     - - - - - - ✓         -     - 

16 JEAP       - - - - - ✓    - - -   - - - - - - 

17 JRD     -     - ✓       - - - - - - - - 

18 LA  ✓    ✓ ✓   - ✓    - - -   - - - - - - 

19 LP ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ - - ✓ ✓ - - - ✓ ✓    
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20 
MVK

P ✓ ✓    - - - - - ✓         - - - - - - 

21 M      - - - - - ✓     ✓ ✓ ✓   - - - - - 

22 MAR      - - - - - ✓    - - -   - - - - - - 

23 NC                - - - - - - - - - - 

24 NNF Tidak Hadir 

25 NC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - 

26 NLF - -     ✓   - ✓     - -   - - - - - - 

27 PFPS 

 

Tidak Hadir 

28 R ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - ✓ ✓    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - 

29 RAK ✓ ✓    - - - - - ✓ ✓    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - 

30 RMH ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

31 RF           ✓     - - - - - - - - - - 

32 RAM           ✓     - - - - - - - - - - 

33 SAF           - -    - - - - - - -    

34 SM ✓ ✓ ✓ ✓ ✓      ✓     - -   - - - - - - 

35 AK ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓     ✓     - -   - - - - - - 

36 W           ✓     - -   - - - - - - 

37 YAL         -  ✓     - -   - - - - - - 

Keterangan: 

✓ : Tidak melakukan kesalahan A1   : Kesalahan membaca  A4  : Kesalahan keterampilan proses 

 : Melakukan kesalahan  A2    : Kesalahan pemahaman A5   : Kesalahan penulisan jawaban 

- :Tidak mengerjakan  A3    : Kesalahan transformasi 
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Lampiran 5. Lembar Wawancara 

Lembar Wawancara 

Kesalahan Menurut Newman Pertanyaan 

Kesalahan Membaca (Reading 

Errors) 

a) Silahkan bacakan soal tersebut. 

b) Apakah ada kata yang kamu anggap sulit dan 

belum dipahami dalam soal ini? jika ada 
sebutkan! 

Kesalahan Memahami 

(Comprehension Errors) 

a) Sebutkan arti kata (tidak kurang dari atau tidak 

lebih dari) yang telah kamu bacakan! 

b) Jelaskan apa yang diketahui dari soal? 
c) Jelaskan apa yang ditanyakan dan diminta dari 

soal? 

d) Apa kamu yakin dengan yang kamu jelaskan, 
apakah ada hal lain?   

Kesalahan Transformasi 
(Transformsion Errors) 

a) Jelaskan bagaimana kamu menyelesaikan soal 

tersebut. 

b) Rumus atau cara apa yang kamu gunakan dalam 
menyelesaikan soal? 

c) Mengapa kamu memilih rumus atau cara 

tersebut? 

Kesalahan Keterampilan Proses 
(Process Skill Errors) 

a) Tunjukan bagaimana langkah-langkah 
penyelesaian soal yang kamu kerjakan! 

b) Apakah langkah-langkah yang kamu kerjakan 

ini telah sesuai dengan rumus atau cara yang 
telah kamu tetapkan? Berikan alasanmu! 

Kesalahan Penulisan Jawaban 

(Enconding Errors) 

a) Tuliskan jawaban akhirmu dari pertanyaan 

tersebut. 

b) Apakah kamu yakin dengan jawabanmu? 
Berikan alasanmu! 
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Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara 
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Lampiran 7. Administrasi 
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