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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan siswa VIII SMPN 8 Palangka Raya dalam 

menyelesaikan soal materi relasi dan fungsi berdasarkan langkah menyelesaikan soal yang meliputi 

memahami soal, membuat rencana penyelesaian, melaksanakan rencana penyelesaian, dan membuat 

kesimpulan. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yang 

dilaksanakan dengan melibatkan 35 siswa kelas VIII-2, pada semester ganjil tahun ajaran 2019/2020 di 

SMPN 8 Palangka Raya. Untuk mendapatkan data kuantitatif dilaksanakan tes pada siswa dengan 

menggunakan instrumen berupa lembar tes yang telah di validitas oleh tiga orang ratter yaitu dua orang 

Dosen Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Palangka Raya dan satu orang guru mata 

pelajaran matematika kelas VIII SMPN 8 Palangka Raya. Dari 4 butir soal yang di validitas, semuanya 

dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk mengambil data penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, 

terdapat 4 siswa yang memiliki kriteria kesalahan rendah (11,42%), 9 siswa yang memiliki kriteria 

kesalahan sedang (25,71%), 16 siswa yang memiliki kriteria kesalahan tinggi (945,71%) dan 6 siswa yang 

memiliki kriteria kesalahan sangat tinggi (17,14%), dimana presentase kesalahan yang dilakukan siswa 

dalam menyelesaikan soal materi relasi dan fungsi jika ditinjau dari langkah penyelesaiannya adalah; 1) 

Kesalahan pada langkah memahami soal (dapat mengetahui maksud soal dengan menuliskan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan) persentase kesalahan – (karena guru di sekolah tersebut tidak 

membiasakan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan). 2) Kesalahan pada langkahmerencanakan 

penyelesaian (dapat menentukan rumus yang digunakan serta menentukan langkah penyelesaiannya) 

persentase kesalahan 77,85% dengan kriteria tinggi. 3) Kesalahan pada langkah melaksanakan rencana 

penyelesaian (proses perhitungan aljabar yang tepat dan akurat sehingga menghasilkan jawaban yang 

benar), persentase kesalahan 92,85% dengan kriteria sangat tinggi. 4) Kesalahan pada langkah membuat 

kesimpulan dengan persentase kesalahan 93,57% dengan kriteria sangat tinggi. 
 

Kata Kunci: Identifikasi Kesalahan Siswa, Relasi dan Fungsi 

 

IDENTIFICATION OF THE STUDENT’S ERROR IN SOLVING THE PROBLEM OF 

RELATION AND FUNCTION MATERIAL IN CLASS VIII SMPN 8 PALANGKA RAYA 

 

Abstract 

 

The purpose of this research was to find out the student’s error of SMPN 8 Palangka Raya in solving the 

problem of relation and function material based on the step to solve the problem which includes the 

problem understanding aspect, to make a set of solving plan, implement the solving plan, and drawing a 

conclusion.This research used descriptive research with quantitative approach, which implemented by 

involving 35 students of Class VIII-2, in the sedentary semester year of teaching 2019/2020 in SMPN 8 

Palangka Raya. To collect the quantitative data, a test was implemented to the students using the 

instruments in a form of test sheet that have been validated by three ratters that was two Mathematics 

Education Study Program lecturers and one mathematics teacher of class VIII SMPN 8 Palangka Raya. 

From the 4 problems that have been validated, all of it was stated valid or can be used to collect the 

research data.Based on the research result, there were 4 students that have low error criteria (11,42%), 9 

students have moderate error criteria (25,71%), 16 students have high error criteria (45,71%), and 6 

students that have a very high error criteria (17,14%), where the error percentage that the students do in 
solving the problem of relation and function if viewed by the solving step was; 1) The student’s error in 
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the problem understanding aspect ( can understand the point of the problem by writing what have been 

known and what have been questioned), the error percentage – ( because the teacher who teach at that 

school not getting used to write what was known and what was questioned). 2) The student’s error on 

making a set of solving plan aspect (can defined what formulas that can be used as well as defined the 

step of how to solve it), the error percentage was 77,86% with the high criteria. 3). The student’s error on 

the implementation of solving plan (the process of the right and accurate algebra calculation can produce 

the correct answers), the error percentage 92, 86% with very high criteria. 4) The student’s error on the 

drawing conclusion step with the error percentage of 93,57% with the very high criteria.   

Keywords: Identification of Student’s Errors, Relations and Function 

Pendahuluan (Introduction) 

Pendidikan merupakan kebutuhan yang 

harus dipenuhi dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bertanah air. Maju mundurnya 

suatu bangsa ditentukan oleh kreativitas 

pendidikan bangsa itu sendiri dan kompleksnya 

masalah kehidupan menurut sumber daya 

manusia (SDM) yang handal dan mampu 

berkompetisi. Selain itu pendidikan merupakan 

wadah kegiatan yang dapat dipandang sebagai 

pencetak SDM yang bermutu tinggi.  

Matematika merupakan salah satu bagian 

yang penting dalam bidang ilmu pengetahuan. 

Apabila dilihat dari sudut pengklasifikasian 

bidang ilmu pengetahuan, pelajaran matematika 

termasuk ke dalam kelompok ilmu-ilmu eksakta, 

yang lebih banyak memerlukan pemahaman 

daripada hafalan. Untuk dapat memahami suatu 

materi dalam matematika, siswa harus mampu 

menguasai konsep-konsep matematika dan 

keterkaitannya serta mampu memecahkan 

masalah yang dihadapinya.  

Pada umumnya ada langkah-langkah 

dalam menyelesaikan soal. Ada kemungkinan 

siswa melakukan kesalahan dalam langkah 

pertama, kedua, dan seterusnya. Dengan 

demikian berarti dapat terjadi serangkaian 

kesalahan, kesalahan pertama menjadi penyebab 

kesalahan kedua dan seterusnya, sehingga 

diperlukan langkah-langkah yang sistematis agar 

proses penyelesaiannya mudah dan terarah, 

salah satunya dengan langkah penyelesaian 

masalah menurut yang Rahardjo dan Waluyati 

(2011: 13-14). 

Adapun kesalahan yang dilakukan pada 

langkah memahami soal dapat diketahui dari 

tepat atau tidaknya siswa menuliskan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan. Kesalahan 

pada langkah membuat rencana penyelesaian 

dapat dilihat dari ketepatan siswa dalam 

menentukan model matematika yang sesuai atau 

rumus yang digunakan untuk menyelesaikan 

soal. Kesalahan pada melaksanakan 

penyelesaian contohnya apabila siswa salah 

melakukan proses perhitungan yang dibuat, atau 

ada penyelesaian tetapi prosedur tidak jelas. 

Kesalahan berikutnya yaitu pada langkah 

melakukan pengecekan kembali, pada langkah 

ini siswa tidak mengecek kebenaran atas proses, 

hasil, serta kesimpulan jawabannya atau dalam 

pengecekan kurang teliti sehingga menghasilkan 

jawaban yang salah.  

Relasi dan fungsi adalah materi yang 

penting dalam matematika yang banyak 

digunakan dalam berbagai ilmu pengetahuan 

serta mejadi alat bantu dalam pengembangan 

ilmu itu sendiri. Materi Relasi dan Fungsi 

dipelajari siswa kelas VIII SMPN 8 Palangka 

Raya pada semester ganjil pada tahun 

2019/2020. Pada proses pembelajaran, tentu 

tidak seluruh materi yang disampaikan oleh guru 

kepda siswa, sehingga siswa masih mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan soal reasi dan 

fungsi. 

Berdasarkan hasil observasi Sabtu 09 

September 2019 dan pengalaman PPL, diperoleh 

informasi bahwa proses belajar mengajar 

berjalan lancar, siswa aktif dalam pembelajaran 

tersebut, akan tetapi, ketika guru memberikan 

soal masih banyak siswa melakukan kesalahan 

dalam menyelesaikan soal dan menjawabnya. 

Hal tersebut sejalan dengan guru mata pelajaran 

matematika di kelas VIII SMPN 8 Palangka 

Raya, guru mengatakan bahwa pada materi 

Relasi dan Fungsi, siswa kesulitan dalam 

memahami soal, siswa juga sering merasa 

kesulitan dalam melakukan operasi hitung 

sehingga membuat siswa melakukan kesalahan. 

Hal ini terlihat nilai hasil evaluasi yang 

diperoleh siswa tahun ajaran 2018/2019 dari 30 

siswa hanya terdapat 10 siswa saja atau 33,33% 

yang mendapat nilai tuntas dan 20 orang siswa 

atau 66,66% tidak tuntas. Hal tersebut 

disebabkan oleh kurangnya kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan brbagai jenis soal pada 

materi Relasi dan Fungsi untuk mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang diterapkan 

oleh sekolah untuk pelajaran matematika adalah 

68.  
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Metode Penelitian (Research Methods) 
 Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif, karena proses dan hasil penelitian 

dituangkan berdasarkan analisis deskriptif dalam 

bentuk kalimat untuk menggambarkan hasil 

penelitian. Best dalam Sukardi (2011: 157) 

menjelaskan bahwa “penelitian deskriptif 

merupakan metode penelitian yang berusaha 

menggambarkan dan menginterpretasi objek 

sesuai dengan apa adanya”. Pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan kuantitatif, karena 

peneliti mendeskripsikan kesalahan-kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan soal berdasarkan 

data jawaban siswa, kemudian menyajikannya 

dalam bentuk table dan persentase.  

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas VIII-2 SMPN 8 Palangka Raya tahun 

ajaran 2019/2020 sebanyak 35 siswa, terdiri dari 

23 orang siswa laki-laki dan 12 orang siswa 

perempuan. Data dalam penelitian ini dianalisis 

dengan statistik deskriptif. Statistik deskriptif 

adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan 

atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagai mana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi (Sugiyono 2012: 208). 

Berdasarkan jawaban siswa dilakukan 

analisis serta mengidentifikasi siswa-siswa yang 

melakukan kesalahan dalam menyelesaikan 

soal-soal yang diberikan. Selain itu, dari data 

tersebut dapat diperoleh informasi dimana siswa 

melakukan kesalahan. Adapun untuk 

mengetahui kesalahan siswa digunakan tabulasi 

data kesalahan siswa. Rumus yang digunakan 

untuk mengetahui persentase kesalahan yang 

diakukan siswa adalah Mohammad Ali (dalam 

Syahidah Sukma 2002: 208), yaitu: 

Dimana 

P     = Persentasekesalahansiswa 

∑B  =Jumlahjawaban yang benar 

∑S   = Jumlahjawaban yang salah 

Adapun kriteriakesalahansiswadapatdilihat pada 

klasifikasipersentasemenurut Mohammad Ali 

(dalamSyahidahSukma2002: 28): 

0% ≤ P < 20%       sangatrendah 

20% ≤ P < 40%      rendah 

40% ≤ P < 60%      sedang 

60% ≤ P < 80%      tinggi 

80% ≤ P ≤ 100%    sangattinggi 

 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan (Results 

and Discussion) 
Penelitian ini mendeskripsikan kesalahan-

kesalahan yang dilakukan siswa, peneliti 

melaksanakan tes pada siswa SMPN 8 Palangka 

Raya hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 

pukul 09.15-11.05 WIB. Pada penelitian ini 

menggunakan satu kelas yaitu kelas VIII-2 

SMPN 8 Palangka Raya sebagai sumber data 

sebanyak 35 orang. Sebelum instrumen 

tesdigunakan untuk mengambil data, terlebih 

dahulu divalidasi oleh 3 orang ratter dan 

diperoleh 4 butir soal yang dapat digunakan. 

Adapun data hasil tes siswa disajikan pada tabel 

berikut ini (data setelah skor diurutkan).  

NO 
KODE  

SISWA 

NOMOR BUTIR 

SOAL SKOR 

1 2 3 4 

1 S-1 7 20 10 8 45 

2 S-2 7 20 9 8 44 

3 S-3 6 19 9 6 40 

4 S-4 6 19 9 6 40 

5 S-5 6 19 7 6 38 

6 S-6 6 19 7 6 38 

7 S-7 6 18 8 5 37 

8 S-8 6 18 8 5 37 

9 S-9 6 17 7 5 35 

10 S-10 6 17 7 5 35 

11 S-11 5 15 6 4 30 

12 S-12 5 15 6 4 30 

13 S-13 5 15 6 4 30 

14 S-14 5 10 6 4 25 

15 S-15 5 10 6 4 25 

16 S-16 4 8 6 3 21 

17 S-17 4 8 6 3 21 

18 S-18 3 7 6 5 21 

19 S-19 3 7 6 5 21 

20 S-20 3 7 6 5 21 

21 S-21 3 7 5 5 20 

P = 
 𝑆

 𝐵+  𝑆
 x 100% 
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22 S-22 3 7 5 5 20 

23 S-23 3 7 5 5 20 

24 S-24 2 7 5 5 19 

25 S-25 2 6 4 6 18 

26 S-26 2 6 4 6 18 

27 S-27 2 6 5 4 17 

28 S-28 2 6 4 5 17 

29 S-29 2 6 4 5 16 

30 S-30 2 4 4 3 13 

31 S-31 2 4 4 2 12 

32 S-32 2 4 4 2 12 

33 S-33 2 4 3 0 9 

34 S-34 2 4 3 0 9 

35 S-35 2 4 0 0 6 

JUMLAH 137 370 200 154 861 

Dari tabel di atas terlihat bahwa skor 

tertinggi adalah 45 dan terendah 6. Adapun 

persentase kesalahan siswa dalam soal pada 

materi relasi dan fungsi  bila dilihat dari kriteria 

kesalahan sebagai berikut: 

Kriteria 

Kesalahan 

Jumlah 

Siswa 

Persentase 

(%) 

Sangat rendah 0 0% 

Rendah 4 11,42% 

Sedang 9 25,71% 

Tinggi 16 45,71% 

Sangat Tinggi 6 17,14% 

Jumlah 35 100% 

Dari data diatas terlihat bahwa 4orang 

siswa atau 11,42% melakukan kesalahan dengan 

kriteria rendah, 9 siswa atau 25,71% melakukan 

kesalahan dengan kriteria sedang, 16 siswa atau 

45,71% melakukan kesalahandengan kriteria 

tinggi, dan 6 siswa atau 17,14% melakukan 

kesalahan dengan kriteria sangat tinggi.  

Persentase Kesalahan berdasarkan 

langkah penyelesaian dalam menyelesaikan soal 

pada materi relasi dan fungsi dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Kesalahan pada langkah memahami soal 

(dapat mengetahui maksud soal dengan 

menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan).(Pada kesalahan memahami soal 

guru tidak membiasakan menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan). 

b. Kesalahan pada langkah merencanakan 

penyelesaian (dapat menentukan rumus yang 

digunakan serta menentukan langkah 

penyelesaiannya). 

Nomor 1 = 
  

  
   100% = 37,14% 

 

Nomor 2 = 
  

  
   100% = 80% 

 

Nomor 3 = 
  

  
   100% = 100% 

 

Nomor 4 = 
  

  
   100% = 94,28% 

Rata-rata kesalahan pada langkah membuat 

rencana penyelesaian adalah 77,85% (tergolong 

tinggi). 

c. Kesalahan pada langkah melaksanakan 

rencana penyelesaian(proses perhitungan 

aljabar yang tepat dan akurat sehingga 

menghasilkan jawaban yang benar). 

Nomor 1 = 
  

  
   100% = 71,42% 

 

Nomor 2 = 
  

  
   100% = 100% 

 

Nomor 3 = 
  

  
   100% = 100% 

 

Nomor 4 = 
  

  
   100% = 100% 

Rata-rata kesalahan pada langkah melaksanakan 

rencan penyeleasaian adalah 92,85% (tergolong  

sangat tinggi). 

d. Kesalahan pada langkahmembuatkesimpulan.  

Nomor 1 = 
  

  
   100% = 82,85% 

 

Nomor 2 = 
  

  
   100% = 91,42% 

 

Nomor 3 = 
  

  
   100% = 100% 

 

Nomor 4 = 
  

  
   100% = 100% 
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Rata-rata kesalahan pada langkah membuat 

kesimpulan adalah 93,57% (tergolong sangat 

tinggi). 

Hasil tes siswa menunjukan bahwa 4 

orang siswa memiliki tingkat kesalahan rendah, 

9 siswa memiliki tingkat kesalahan sedang, 16 

orang siswa yang memiliki tingkat kesalahan 

tinggi dan 6 orang yang memiliki tingkat 

kesalahan sangat tinggi. Hal ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar siswa kelas VIII-2 SMPN 

8 Palangka Raya ini yang berjumlah 35 orang  

mengalami kesalahan dalam mengerjakan soal-

soal terutama soal relasi dan fungsi.  

Pengerjakan atau menyelesaikan suatu 

soal memerukan beberapa langkah penyelesaian, 

sehingga siswa perlu memperhatikan setiap 

langkah-langkah guna dapat mencapai jawaban 

yang tepat dan benar. Kesalahan pada satu 

langkah saja sangat dapat mempengaruhi untuk 

menemukan jawaban yang tepat, dari hasil tes 

siswa menunjukan bahwa dalam memahami soal 

tingkat kesalahan per langkah adalah tidak dapat 

didefinisikan (dikarenakan guru pada sekolah 

tersebut tidak membiasakan menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan), pada langkah 

membuat rencana penyelesaian adalah sebesar 

77,85% dan pada langkah melaksanakan rencana  

penyelesaian adalah sebesar 92, 85%, serta pada 

langkah membuat kesimpulan adalah sebesar 

93,57%. Hal ini berarti sejak pada langkah 

pertama saja siswa telah mengalami kesalahan 

yang teramat tinggi sehingga untuk melanjutkan 

ke langkah selanjutnyapun siswa akan 

mengalami kesulitan yang dapat berakibatkan 

kesalahan. Dengan demikian seorang guru harus 

memperhatikan hal tersebut sebab ternyata 

masih banyak siswa yang mengalami kesalahan 

dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan 

relasi dan fungsi, sehingga dengan demikian 

dapat mengantisipasi untuk mengurangi 

terjadinya kesalahan-kesalahan tersebut. 

 

 

Simpulan dan Saran (Conclusion and 

Recommendation)  

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang diperoleh, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kesalahan siswa pada aspek memahami soal 

(dapat mengetahui apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan pada soal), persentase 

kesalahan tidak dapat didefinisikan (pada 

kesalahan memahami soal guru di sekolah 

tersebut tidak membiasakan menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan). 

2. Kesalahan siswa pada aspek membuat 

rencana penyelesaian (dapat menentukan 

rumus yang digunakan serta menentukan 

langkah penyelesaiannya), persentase 

kesalahan 77,85% dengan kriteria tinggi. 

3. Kesalahan siswa pada aspek melaksanakan 

rencana penyelesaian (proses perhitungan 

ajabar yang tepat dan akurat sehingga 

menghasikan jawaban yang benar), 92,85% 

dengan kriteria sangat tinggi. 

4. Kesalahan siswa pada aspek mengambil 

kesimpulan dengan persentase kesalahan 

93,57% dengan kriteria sangat tinggi.  

Berdasarkan persentase kesalahan yang 

dilakukan siswa, kesalahan yang paling banyak 

dilakukan dalam menyelesaikan soal relasi dan 

fungsi adalah pada aspek melaksanakan rencana 

penyelesaian dan membuat kesimpulan. Hal ini 

disebabkan oleh karena siswa telah salah pada 

langkah  sebelumnya yaitu membuat rencana 

penyelesaian sehingga pada langkah terakhir 

siswa mengalami kesulitan dan melakukan 

kesalahan. 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, dapat 

disarankan sebagai berikut: 

1. Bagi guru, hendaknya lebih melihat 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa 

seperti kesalahan dalam memahami soal, 

kesalahan dalam membuat rencana 

penyelesaian, kesalahan dalam melaksanakan 

rencana penyelesaian, kesalahan dalam 

membuat kesimpulan soal-soal materi relasi 

dan fungsi serta hendaknya guru 

membiasakan kepada siswa untuk 

menuliskan apa yang diketahui dn ditanyakan 

dalam soal.  

2. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai sarana 

informasi dan acuan untuk meningkatkan 

kemampuan dan pengetahuan dalam bidang 

pendidikan khususnya mengenai kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan soal terutama 

pada materi relasi dan fungsi. Oleh karena 

itu, guru perlu memberikan banyak latihan 

dan bimbingan dalam menyelesaikan soal 

agar siswa akan dapat lebih memahami soal 

dengan baik. 
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