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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
 

A. Kajian Teori 
1. Penyelesaian Soal Cerita dalam Pembelajaran Matematika 
a. Matematika 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan matematika sebagai ilmu 

tentang bilangan, hubungan antara bilangan, dan prosedur operasional yang 

digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai bilangan. Berdasarkan pengertian 

tersebut, matematika hanya dipandang berdasarkan salah satu objeknya, yaitu 

bilangan. Lebih dari itu, matematika sebenarnya memiliki arti yang lebih luas.  

Matematika timbul karena olah pikir manusia yang berhubungan dengan 

ide, proses dan penalaran. Herman Hudojo (1988: 3) menyebutkan bahwa 

matematika berkenaan dengan ide-ide (gagasan-gagasan), struktur-struktur dan 

hubungan-hubungannya yang diatur secara logik sehingga matematika itu berkaitan 

dengan konsep-konsep abstrak. Pengertian ini memberikan gambaran kepada kita 

bahwa matematika tidak hanya tentang bilangan, tetapi juga berhubungan dengan 

konsep-konsep yang abstrak. Suatu kebenaran dalam matematika akan 

dikembangkan berdasarkan alasan logik dengan menggunakan pembuktian 

deduktif. 

Melengkapi pendapat sebelumnya, Reys (1998: 2) juga mengungkapkan 

beberapa definisi dari matematika, yaitu matematika merupakan (1) studi tentang 

pola dan hubungan, (2) cara berfikir (3) suatu seni, (4) sebagai bahasa, dan (5) 

sebagai alat. Kelima definisi tersebut dapat dijelaskan secara singkat sebagai 

berikut: 
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1. Studi tentang pola dan hubungan 

Pada dasarnya matematika merupakan ide yang berulang-ulang dan hubungan 

antar ide yang matematis. 

2. Cara berfikir 

Matematika berkaitan dengan strategi untuk menganalisa, megorganisasi dan 

mensintesis data secara lebih luas, tidak terbatas pada angka-angka dan segala 

sesuatu yang kita temui sehari-hari.  

3. Suatu seni 

Matematika adalah suatu seni yang memiliki keteraturan dan konsistensi 

internal. 

4. Sebagai bahasa 

Matematika adalah bahasa yang menggunakan istilah-istilah tertentu dengan 

teliti dan menggunakan simbol-simbol yang meningkatkan kemampuan untuk 

berkomunikasi tentang sains, keadaan riil, dan matematika itu sendiri.  

5. Sebagai alat 

Matematika digunakan sebagai alat penyelesaian masalah dalam kehidupan 

sehari-hari dan secara lebih luas digunakan sebagai alat dalam studi-studi eksak 

lainnya.  

Sedangkan Soejadi (2000: 11) mengemukakan bahwa ada beberapa definisi 

dari matematika, yaitu sebagai berikut: 

1. Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir 
secara sistematik. 

2. Matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi. 
3. Matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logik dan 

berhubungan dengan bilangan. 
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4. Matematika adalah pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan 
masalah tentang ruang dan bentuk. 

5. Matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur yang logik. 
6. Matematika adalah pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat. 

Definisi-definisi tersebut merupakan definisi dari berbagai sudut pandang. 

Sehingga tidak ada yang paling benar dari definisi tersebut karena semua definisi 

tersebut adalah benar dan bergantung pada sudut pandang mana kita 

mendefinisikan matematika.  

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa matematika 

merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang penalaran logik serta masalah-masalah 

yang berhubungan dengan bilangan, kalkulasi, fakta-fakta kuantitatif dan masalah 

tentang ruang dan bentuk. Matematika dapat membantu menganalisis dan membuat 

keputusan tentang suatu informasi, menciptakan model matematika serta 

memecahkan masalah matematika. Matematika dapat digunakan sebagai alat 

penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Matematika merupakan sarana 

untuk menanamkan kebiasaan bernalar di dalam pikiran seseorang sehingga apabila 

matematika diajarkan secara benar maka matematika dapat mengembangkan 

kemampuan berfikir dan bernalar.   

b. Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 

menyatakan “pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.” Interaksi yang terjadi adalah 

interaksi antara subjek dengan objek pembelajaran.Pendidik dan peserta merupakan 

subjek pembelajaran. Sedangkan sumber belajar dalam lingkungan merupakan 

objek yang akan dipelajari.  
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Nitko dan Brookhart (2011:18) mendefinisikan pembelajaran sebagai 

interaksi yang memmbantu siswa mencapai target mereka. Sedangkan Rusman 

(2012:1) mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu sistem yang terdeiri dari 

berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Komponen 

tersebut meliputi tujuan, materi, metode dan evaluasi. Pendapat-pendapat tersebut 

senada dengan pendapat yang disampaikan oleh Knirk dan Gustafson (dalam Saiful 

Sagala, 2005: 64) yang menjelaskan bahwa pembelajaran merupakan setiap 

kegiatan yang dirancang oleh guru untuk membantu seseorang mempelajari 

kemampuan dan atau nilai yang baru dalam suatu proses yang sistematis. Proses 

sistematis yang dimaksud adalah melalui tahap rancangan, pelaksanaan dan 

evaluasi. Sehingga interaksi antara pendidik dan peserta didik dilakukan selama 

proses sistematis itu berlangsung, yaitu selama proses pembelajaran.   

Hill (2014:3) berpendapat bahwa anak-anak menghadapi situasi yang amat 

kompleks menurut sudut pandang mereka sendiri di sekolah. Akan tetapi, sudut 

pandang para psikolog lebih kompleks lagi karena mereka berusaha 

menganalisanya. Anak-anak mendapatkan pengaruh dari beranekaragam aspek 

yang ada di situasi kelas. Mereka belajar banyak hal dari para guru, termasuk hal-

hal yang tidak disadari oleh guru dan siswa itu sendiri. Oleh karena itu guru harus 

merancang pembelajaran sedemikian rupa sehingga pembelajaran di kelas 

berlangsung secara kondusif dan efektif.  

Menurut Hamzah dan Muhlisraini (2014: 65) pembelajaran matematika 

adalah proses yang sengaja dirancang dengan tujuan menciptakan suasana 

lingkungan yang memungkinkan seseorang melaksanakan kegiatan belajar 
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matematika dan proses tersebut perpusat pada guru dengan melibatkan partidipasi 

aktif siswa. Melengkapi pendapat tersebut, Zubaidah dan Risnawati (2016:8) 

mengatakan bahwa pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar 

yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreatifitas berfikir siswa yang 

dapat meningkatkan kemampuan berfikir siswa serta dapat meningkatkan 

kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan 

penguasaan yang baik terhadap matematika.  

Matematika adalah mata pelajaran yang diajarkan mulai dari jenjang 

Sekolah Dasar (SD). Matematika perlu diberikan kepada siswa untuk membekali 

mereka dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif 

serta kemampuan bekerjasama. Permendiknas No 23 Tahun 2006 menyebutkan 

standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran matematika yang bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.  

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antara konsep dan 
mengaplikasi konsep atau logaritma secara luwes, akurat, efisien dan tepat 
dalam pemecahan masalah.  

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 
matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 
gagasan dan pernyataan matematika. 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 
merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan 
solusi yang diperoleh.  

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media 
lain untuk menjelaskan keadaan/masalah.  

5. Memiliki sifat menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu: 
memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam pelajaran matematika 
serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.  

Selain itu, Widyastuti & Pijiastuti (2014) berpendapat bahwa tujuan pembelajaran 

matematika adalah membentuk kemampuan bernalar siswa yang terukur dalam 

berfikir kritis, berfikir logis, kreatif, inovatif, pemecahan masalah, bersikap 
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obyektif baik dibidang matematika itu sendiri ataupun bidang lain dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Ebbut dan Straker (Marsigit, 2009: 13) mendefinisikan matematika sekolah 

sebagai: (1) kegiatan matematika merupakan kegiatan penelusuran pola dan 

hubungan, (2) kegiatan matematika memerlukan kreativitas, imajinasi, intuisi, dan 

penemuan, (3) kegiatan dan hasil-hasil matematika perlu dikomunikasikan, (4) 

kegiatan problem solving adalah bagian dari matematika, (5) algoritma merupakan 

prosedur untuk memperoleh jawaban-jawaban persoalan matematika, dan (6) 

interaksi sosial diperlukan dalam kegiatan matematika.  

Sementara itu, NCTM (2000:11) menjabarkan enam prinsip untuk 

matematika sekolah yaitu sebagai berikut:   

1. Prinsip Kesetaraan 

Pendidikan matematika yang unggu membutuhkan kesetaraan, harapan yang 

tinggi dan dukungan yang kuat bagi setiap siswa tanpa terkecuali.  

2. Prinsip Kurikulum 

Kurikulum lebih dari sekumpulan suatu aktivitas, harus selaras, fokus terhadap 

matematika yang penting dan disampaikan denga baik pada setiap jenjang.  

3. Prinsip Pengajaran 

Pembelajaran matematika yang efektif membutuhkan pemahaman tentang apa 

yang siswa ketahui dan apa yang perlu dipelajari oleh siswa, kemudian 

memberikan kesempatan dan mendukung siswa untuk belajar dengan baik.  

4. Prinsip Pembelajaran 
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Siswa harus belajar matematika dengan pemahaman, secara aktif membangun 

pengetahuan yang baru dari pengalaman dan pengetahuan yang sebelumnya.  

5. Prinsip Penilaian 

Penilaian harus mendukung pembelajaran matematika dan memberikan 

informasi yang berguna bagi guru dan siswa.  

6. Prinsip Teknologi 

Teknologi sangat penting dalam pembelajaran matematika, di mana teknologi 

berpengaruh terhadap matematika yang dipelajari dan meningkatkan belajar 

siswa.  

Selanjutnya, NCTM (2000: 29) menyebutkan bahwa setidaknya ada dua standar 

matematika sekolah untuk siswa mulai dari jenjang pra sekolah hingga kelas 12, 

yaitu standar isi dan standar proses. Standar isi merupakan muatan materi yang 

harus dipelajari siswa, meliputi bilangan dan operasinya, aljabar, geometri, 

pengukuran, serta analisis data dan peluang. Sedangkan standar proses merupakan 

cara siswa dalam menggunakan pengetahuan dalam standar isi, meliputi pemecahan 

masalah, penalaran dan bukti, komunikasi, hubungan atau koneksi, dan 

representasi.  

Sebagai bagian dari matematika sekolah, matematika pada tingkat Sekolah 

Dasar (SD) memiliki karakteristik tersendiri yang perlu diperhatikan. Terkait 

dengan hal itu, dalam NCTM (2000:143) dijelaskan bahwa sebagian besar siswa 

masuk SD dengan antusiasme dan minat yang besar terhadap matematika. Jika 

pelajaran matematika di kelas menarik dan mudah dipahami siswa, maka dapat 

mempertahankan keterlibatan dan antusisame siswa terhadap matematika. Tetapi 
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jika pembelajaran matematika di kelas menjadi proses meniru dan menghafal 

dengan tepat, siswa bisa segera mulai kehilangan minat. Pembelajaran matematika 

di SD harus aktif dan merangsang secara intelektual dan harus membantu siswa 

memahami matematika. 

Smith (2016:6) memaparkan bagaimana membuat lingkungan belajar 

matematika yang efektif. Pertama, menciptakan situasi pembelajaran matematika 

yang mendorong siswa untuk memunculkan minat siswa terhadap matematika 

dengan mumbuhkan rasa ingin tahu, kepercayaan diri dan pengambilan resiko. 

Kedua, mengharapkan (dan menuntut) siswa untuk memberikan gagasan dan ide-

ide dalam pemecahan masalah matematika melalui diskusi. Ketiga, melakukan 

umpan balik kepada siswa secara konstan melalui tes formatif. Terakhir, 

memberikan tugas kepada siswa dengan memberikan masalah-masalah matematis 

dimulai dari masalah-masalah yang mudah untuk dipecahkan sehingga semua siswa 

dapat memahami kemudian meningkat kepada masalah-masalah yang lebih 

kompleks, sehingga kemampuan siswa dapat meningkat.   

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika merupakan proses interaksi antara siswa dengan guru dan siswa dengan 

siswa dalam rangka perubahan sikap dan pola pikir agar siswa memiliki 

kemampuan, pengetahuan dan keterampilan matematis yang bertujuan 

mempersiapkan siswa menghadapi perubahan yang selalu berkembang. 

c. Soal Cerita Matematika 

Pemecahan masalah merupakan bagian yang penting dari pembelajaran 

matematika. Vula, E., Avdyli, R., Berisha, V., Saqipi, B., & Elezi, S, menyebutkan 
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bahwa pemecahan masalah secara umum dan soal cerita secara khusus, telah 

memiliki tempat yang penting pada buku-buku pelajaran matematika dan pada 

ujian-ujian di sekolah, baik ujian akhir sekolah maupun ujian akhir nasional (2017: 

49). Oleh karena itu pemecahan masalah dan soal cerita masuk di seluruh 

kurikulum matematika.    

Pemecahan masalah diakui sebagai keterampilan hidup yang penting yang 

melibatkan berbagai proses termasuk menganalisis, menafsirkan, menalar, 

memprediksi, mengevaluasi dan merefleksikan (Karatas, I & Baki, A, 2017: 250). 

Senada dengan pendapat tersebut, Ulu (2017: 44) menjelaskan bahwa proses 

pemecahan masalah didefinisikan sebagai proses rumit yang membutuhkan banyak 

keterampilan secara bersamaan. Proses tersebut adalah memahami masalah, 

memilih informasi yang diperlukan, mengkonversi informasi menjadi kalimat 

matematika, dan mencapai solusi dengan melakukan perhitungan dengan memilih 

operasi yang sesuai. 

Soal cerita merupakan salah satu bentuk soal yang dapat digunakan oleh 

guru untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematika pada siswa. Hal 

ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Bottge dalam Alter (2012: 55) bahwa 

pemecahan masalah matematika lebih banyak disajikan dalam bentuk soal cerita.  

Verschaffel (Hansen, 2011: 71) mengemukakan alasan mengapa soal cerita 

digunakan dalam pendidikan matematika, yaitu agar siswa bisa:  

1. Melakukan praktik keterampilan matematika dalam konteks sehari-hari; 

2. Memotivasi anak-anak, dengan meyakinkan mereka bahwa matematika itu 

berguna dan perlu; 
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3. Menilai pencapaian anak-anak; 

4. Mengembangkan kemampuan kreatif/ pemecahan masalah anak-anak; 

5. mengembangkan konsep dan keterampilan matematika baru. 

Beberapa manfaat dari soal cerita juga disampaikan oleh Awofala (2016: 

486-487): 

“Mathematical word problems may serve several important functions in 
theclassroom: (i) It may be a means of bridging the gap between theoretical and 
abstract mathematics and practical ones (ii) Word problems may enhance rich 
mathematical thinking (iii) Because word problems are easily found, they may 
make mathematics more interesting and practical (iv) Word problems may give 
room for application of mathematics to real life situations (v) Word problems 
may be a common way to train and test understanding of underlying concepts 
within a descriptive problem, instead of solely testing the students‟ capability to 
perform algebraic manipulation or other “mechanical” skills (vi) Knowledge 
and effectiveness in word problems may be necessary for an individual to 
function in a literate society.” 

 

Soal cerita yang dimaksud sangat erat kaitannya dengan masalah yang ada 

dalam kehidupan sehari-hari. Awofala (2016: 486) mendifinisikan soal cerita 

sebagai suatu masalah dimana konsep dan prinsip matematika diekspresikan dalam 

bahasa sehari-hari. Senada dengan pendapat tersebut, Rahardjo dan Astuti (2011:8) 

mendefinisikan soal cerita matematika sebagai soal yang terkait dengan kehidupan 

sehari-hari. Soal cerita tersebut kemudian diselesaikan dalam kalimat matematika. 

Kalimat matematika yang dimaksud ialah kalimat matematika yang memuat 

bilangan, operasi hitung, dan relasi. 

Soal cerita biasanya diwujudkan dalam kalimat yang di dalamnya terdapat 

persoalan atau permasalahan yang penyelesaiannya menggunakan keterampilan 

berhitung (Budiyono, 2008: 8). Dalam menyelesaikan soal cerita, siswa diharapkan 

dapat menuliskan serta menjelaskan secara runtut proses penyelesaian masalah 
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yang diberikan. Proses berfikir dan langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan 

oleh siswa lebih penting daripada jawaban akhir siswa itu sendiri.  

Ashlock (1983: 239) mengatakan bahwa soal cerita harus dapat membuat 

siswa terlibat dalam proses mengumpulkan, mengorganisasikan dan 

meinterpretasikan informasi. Hal tersebut bertujuan agar siswa dapat menyajikan 

masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari ke dalam simbol-simbol 

matematika. Oleh karena itu sebaiknya soal cerita yang diberikan kepada siswa 

tidak lepas dari hal-hal yang pernah atau sering dialami siswa dalam kehidupannya.  

Soal cerita harus dibuat secara realistis. Menurut Ziqiang, et al (2007: 145) 

“As an important part of school mathematic education, arithmetic word problems 

are usually used as a bridge linking mathematics and reality”. Soal cerita biasanya 

dibuat sebagai penghubung antara matematika dengan kehidupan sehari-hari 

sehingga siswa bisa lebih merasakan manfaat dari belajar matematika.  

Lebih lanjut, Ziqiang, et al (2007: 146) menyatakan bahwa “Successful 

solutions of realistic problems not only require a mastery of basic arithmetic 

operations and computations, but also call for real-world knowledge and life 

experiences”. Dalam menyelesaikan soal cerita, tidak hanya dibutuhkan 

kemampuan dalam perhitungan, tetapi juga pengalaman dan pengetahuan dalam 

kehidupan di dunia nyata. Oleh karena itu soal cerita harus disusun berdasarkan 

pengalaman dan pengetahuan siswa.  

Soal cerita disusun berdasarkan kriteria yang ditentukan. Ashlock 

(1983:243) menentukan kriteria penyusunan soal cerita, diantaranya (a) Soal cerita 

yang disusun merupakan soal yang berkaitan dengan realitas yang ada dalam 
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kehidupan sehari-hari; (b) Soal cerita tersebut merupakan pertanyaan yang tidak 

dapat dijawab dengan prosedur rutin yang telah diketahui siswa. Soal cerita yang 

disusun berkaitan dengan realitas yang ada dalam kehidupan sehari-hari agar siswa 

mudah memahami soal dan lebih kontekstual. Selain dua poin tersebut, penyusunan 

soal cerita haruslah singkat dan jelas, kemudian hal-hal yang diketahui dalam soal 

cerita sebaiknya dapat digunakan dalam menjawab soal cerita.  

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini soal cerita matematika 

adalah soal matematika yang disajikan dalam bentuk cerita. Cerita yang diberikan 

berkaitan dengan keadaan yang pernah dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari 

yang di dalamnya terkandung konsep matematika.  

d. Penyelesaian Soal Cerita Matematika 

Penyelesaian soal cerita tidak hanya memperhatikan jawaban akhir 

perhitungan, tetapi proses penyelesaiannya juga harus diperhatikan. Siswa 

diharapkan menyelesaikan soal cerita melalui suatu proses tahap demi tahap 

sehingga terlihat alur berpikirnya. Selain itu dapat terlihat pula pemahaman siswa 

terhadap konsep yang digunakan dalam soal cerita tersebut.  

Dalam menyelesaikan soal cerita diperlukan banyak keterampilan yang 

harus dikuasai oleh siswa. Burns (1992:15) menyatakan bahwa:  

“Word problems require children to focus on the meaning of the arithmetic 
operation. To solve a word problem, a child needs to translate the situation into 
an arith-metic sentence (or sometimes more than one sentence) and then do the 
computation called for in that sentence. There is usually one right way to get 
the answer; there is always one right answer.”  
 

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa siswa harus fokus pada operasi matematika 

apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal cerita. Siswa harus mampu 
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mengubah soal cerita dalam bentuk kalimat matematika, kemudian melakukan 

perhitungan. 

 Kemampuan membaca pemahaman dan perhitungan menjadi poin penting 

dalam menyelesaian soal cerita. Hal ini sejalan dengan pendapat Newton (2017: 81) 

yang menyetakan kemampuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal cerita 

adalah membaca dan berhitung. Akan tetapi, kedua kemampuan tersebut masih 

belum cukup untuk dapat menyelesaikan soal cerita. Beckmann (2011: 42) 

mengungkapkan bahwa memahami maksud soal saja belum cukup untuk dapat 

menyelesaikan soal cerita. Siswa harus mampu memilih operasi hitung apa yang 

harus digunakan yang sesuai dengan soal. Dengan kata lain, siswa harus mampu 

merepresentasikan soal dalam kalimat matematika. Sehingga, Reys, Liquist, 

Lambdin, et. Al (2012:181) menjelaskan bahwa kemampuan yang harus dimiliki 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita yaitu kemampuan membaca pemahaman, 

kemampuan representasi, dan kemampuan perhitungan. Siswa yang mengalami 

kesulitan dalam membaca, berhitung atau keduanya akan mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan soal cerita.  

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam menyelesaikan masalah 

dalam bentuk soal cerita. Soedjadi (2002:32) menyatakan bahwa untuk 

menyelesaikan soal cerita matematika dapat ditempuh langkah-langkah sebagai 

berikut: (a) Membaca soal cerita dengan cermat untuk menangkap makna pada tiap 

kalimat; (b) Memisahkan dan mengungkapkan apa yang diketahui dalam soal, apa 

yang ditanyakan oleh soal; (c) Membuat model matematika dari soal; (d) 

Menyelesaikan model matematika menurut aturan matematika sehingga mendapat 
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jawaban dari soal tersebut; dan (e) Mengembalikan jawaban kedalam konteks soal 

yang ditanyakan.  Kelima langkah tersebut merupakan satu paket penyelesaian soal 

cerita. Langkah pertama dan kedua dalam penyelesaian soal cerita diatas dapat 

diartikan sebagai kegiatan memahami soal cerita. Dalam kegiatan tersebut 

dibutuhkan kemampuan membaca soal dengan cermat sehingga dapat 

mengungkapkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dalam soal cerita. 

Siswa harus mampu menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari 

data yang telah diberikan. 

Selain itu, Kodariati & Astuti (2016) menjelaskan bahwa langkah-langkah 

penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan: (1) memahami masalah yaitu 

dengan menyebutkan hal-hal yang diketahui dan ditanyakan dari masalah yang 

diberikan; (2) merencanakan penyelesaian masalah, yaitu dengan menuliskan 

tahapan/langkah rencana penyelesaian masalah; (3) menyelesaikan masalah sesuai 

rencana, yaitu dengan menuliskan penyelesaian masalah dan jawaban sesuai 

dengan prosedur yang telah direncanakan; dan (4) memberikan kesimpulan 

terhadap solusi yang diperoleh. 

Tahapan-tahapan penyelesaian dari soal cerita yang disampaikan oleh 

Soedjadi, Kodariati & Astuti tersebut sesuai dengan proses pemecahan masalah 

yang diberikan oleh Polya (1973), yaitu:  

1. Memahami masalah (understanding the problem).  

Pada tahap ini siswa harus memahami masalah yang diberikan yaitu 

menentukan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, apa syaratnya, cukup 

ataukah berlebihan syarat tersebut untuk menyelesaikan soal yang diberikan.   
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2. Merencanakan pemecahan masalah (devising a plan).  

Pada tahap ini siswa harus menunjukkan hubungan antara yang diketahui dan 

yang ditanyakan, dan menentukan strategi atau cara yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan soal yang diberikan.  

3. Melaksanakan rencana pemecahan masalah (carrying out the plan).  

Pada tahap ini siswa melaksanakan rencana yang telah ditetapkan pada tahap 

merencanakan pemecahan masalah, dan mengecek setiap langkah yang 

dilakukan.  

4. Memeriksa kembali solusi yang diperoleh (looking back).  

Pada tahap ini siswa melakukan refleksi yaitu mengecek atau menguji solusi 

yang telah diperoleh. 

Penyelesaian soal cerita matematika yang dilakukan sesuai dengan langkah-

langkah yang runtut dapat mengurangi kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dian & Wardan (2013) menunjukkan bahwa 

heuristic problem solving dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa. 

Heuristic problem solving di sini maksudnya ialah proses atau strategi pemecahan 

masalah. Tujuan dari heuristic itu sendiri adalah untuk mempelajari metode dan 

aturan-aturan untuk memperoleh solusi masalah. Penyelesaian soal cerita dengan 

strategi penyelesaian yang tepat akan meminimalisir kesalahan yang dilakukan 

sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa.  

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud penyelesaian soal cerita dalam 

makalah ini adalah hasil kerja siswa dari suatu proses evaluasi yang menggunakan 

alat berupa soal berbentuk uraian atau cerita dengan memperhatikan langkah-
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langkah sebagai berikut: menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan; 

membuat model matematika; menyelesaikan model matematika sesuai dengan 

aturan matematika sehingga mendapat jawaban dari apa yang ditanyakan dan 

mengembalikan jawaban kedalam konteks soal yang ditanyakan. 

e. Soal Cerita pada Operasi Hitung Campuran  

Materi bilangan dan operasinya merupakan dasar dari pelajaran matematika 

di sekolah. Menurut NCTM (2000: 32), semua materi matematika yang diberikan 

pada siswa mulai dari tingkat pra sekolah sampai dengan kelas 12 tidak terlepas 

dari materi bilangan. Pada materi aljabar, geometri, maupun pengolahan data, 

semuanya terkait dengan sifat-sifat bilangan dan operasinya. Lebih lanjut lagi, 

NCTM menjelaskan bahwa melalui pemecahan masalah, siswa dapat 

mengeskplorasi dan memperkuat pemahaman tentang bilangan dan operasinya.  

Ruang lingkup mata pelajaran matematika pada tingkat sekolah dasar 

(menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) meliputi bilangan dan operasinya, 

geometri dan pengukuran, serta pengolahan data. Sementara itu, menurut NCTM, 

bilangan dan operasinya juga merupakan salah satu standar isi yang harus dikuasai 

oleh siswa SD. Program instruksional untuk bilangan dan operasinya harus 

memungkinkan setiap siswa (mulai dari jenjang TK sampai kelas 12) untuk: 

1. Memahami bilangan, cara merepresentasikan bilangan, hubungan antar 

bilangan, dan sistem bilangan 

2. Memahami makna operasi dan bagaimana hubungannya satu sama lain 

3. Menghitung dengan lancar dan membuat perkiraan yang masuk akal.  
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Operasi hitung campuran adalah operasi hitung bilangan yang melibatkan 

lebih dari satu operasi hitung bilangan. Operasi hitung bilangan terdiri dari 

penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi hitung campuran 

dapat berupa kombinasi dari keempat operasi hitung tersebut.  

Menurut Raharjo dan Astuti (2011: 17) ada jenis soal cerita jika dilihat dari 

jenis operasi hitung yang terkandung dalam soal cerita tersebut, yaitu: 

1. Soal cerita satu langkah (one-step word problem) 

Soal cerita satu langkah yaitu soal cerita yang dalam penyelesaiannya hanya 

menggunakan satu jenis operasi hitung. 

2. Soal cerita dua langkah (two-step word problem) 

Soal cerita dua langkah yaitu soal cerita yang dalam penyelesaiannya 

menggunakan dua jenis operasi hitung. 

3. Soal cerita lebih dari dua langkah (multi-step word problem) 

Soal cerita lebih dari dua langkah yaitu soal cerita yang dalam penyelesaiannya 

menggunakan lebih dari dua jenis operasi hitung. 

Berdasarkan jenis soal cerita tersebut maka soal cerita pada operasi hitung 

campuran termasuk pada jenis soal cerita dua langkah atau soal cerita lebih dari dua 

langkah.  

Lebih lanjut Raharjo dan Astuti (2011: 18) menjelaskan bahwa soal cerita 

pada operasi hitung campuran dapat dibedakan menjadi (1) soal cerita yang 

melibatkan dua operasi hitung setara (2) soal cerita yang melibatkan dua operasi 

hitung tidak setara dan (3) soal cerita yang melibatkan tiga atau lebih operasi 

hitung. Operasi hitung yang setara adalah penjumlahan dengan pengurangan atau 



32 
 

perkalian dengan pembagian. Sedangkan operasi hitung tidak setara yaitu 

penjumlahan dengan perkalian, penjumlahan dengan pembagian, pengurangan 

dengan perkalian atau pengurangan dengan pengurangan.  

Berdasarkan uraian di atas, soal cerita pada operasi hitung campuran yaitu 

soal matematika dalam bentuk cerita yang didalamnya terkadung konsep operasi 

hitung campuran. Dalam penelitian ini akan diberikan tes kepada siswa untuk dapat 

mencapai Standar Kompetensi (SK) yaitu melakukan operasi hitung bilangan bulat 

dalam pemecahan masalah. Dan Kompetensi Dasar (KD) yaitu melakukan operasi 

hitung campuran bilangan bulat. Operasi hitung campuran bilangan bulat di sini 

menggunakan bentuk soal cerita yang melibatkan dua operasi hitung tak setara dan 

soal cerita yang melibatkan tiga atau lebih operasi hitung. Dalam penyelesaiannya, 

siswa harus mengikuti langkah-langkah penyelesaian soal cerita.  

2. Analisis Kesalahan dalam Menyelesaikan Soal Cerita 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis adalah penyelidikan suatu 

peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui apa sebab-

sebabnya, bagaimana duduk perkaranya, dan sebagainya. Sedangkan kesalahan 

merupakan kekeliruan, perbuatan yang salah (melanggar hukum dan sebagainya). 

Jadi pengertian analisis kesalahan menurut susunan katanya adalah sebuah upaya 

penyelidikan terhadap suatu peristiwa penyimpangan untuk mencari tahu apa yang 

menyebabkan suatu peristiwa penyimpangan itu bisa terjadi.   

Dalam pembelajaran matematika, kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan suatu masalah bukanlah suatu hal yang buruk. Menurut Baroody 

(Tombokan, 1996: 226) kesalahan atau kekeliruan merupakan jendela terhadap 
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proses internal yang ada pada siswa dan menunjukkan kecocokan antara proses 

berfikir dengan tugas belajar matematika yang diberikan kepadanya.  

Seorang guru sebaiknya melakukan analisis terhadap kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa. Analisis yang dilakukan berupa mencari tahu jenis dan 

penyebab kesalahan siswa. Menurut Legutko (2008) dalam kegiatan pembelajaran, 

guru harus benar-benar menganalisis kesalahan siswa, mencoba untuk memahami 

kesalahan, menjelaskan apa yang mereka alami, dan menemukan apa yang 

menyebabkan kesalahan itu terjadi. Bergantung pada kesimpulan dari analisis 

tersebut, guru harus memilih sarana pengkoreksian dan metode untuk 

memperdalam pemahaman siswa terhadap konsep-konsep matematika, 

meningkatkan metode penalaran siswa dan menyempurnakan keterampilan mereka. 

Untuk mencapai itu guru perlu pengetahuan tertentu tentang kesalahan dan metode 

respon terhadap kesalahan. 

Analisis kesalahan memiliki sejarah panjang dalam pendidikan matematika. 

Pola kesalahan mengungkap kesalahan yang mendasari konsep-konsep matematika, 

kurangnya strategi pemecahan masalah, dan belum matangnya strategi dalam 

pemecahan masalah. Radatz (1980) membuat daftar panjang dengan melakukan 

lebih dari 80 studi pada analisis kesalahan ini. Radatz menyimpulkan bahwa 

aritmatika merupakan subyek yang dominan pada sebagian studi analisis kesalahan. 

Newman dan Casey (dalam Jiang, 2011: 57) juga melakukan riset tentang 

analisis kesalahan, kususnya pada penyelesaian soal cerita. Mereka 

mengklasifikasikan kesalahan siswa dalam penyelesaian soal cerita dalam hal 

membaca, memahami, mengubah, pengolahan, dan encoding. Analisis kesalahan 
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penyelesaian masalah baik dalam bentuk soal cerita ataupun soal perhitungan biasa, 

penting dalam pendidikan matematika karena mereka memberikan informasi yang 

berguna kepada guru untuk mencapai pembelajaran yang efektif. Hasil dari analisis 

kesalahan tidak hanya menunjukkan apa yang salah, tetapi juga menunjukkan 

kepada guru bahwa apa yang dilakukan guru juga dapat menyebabkan kesalahan 

siswa.  

Leh (2011:7) mengatakan bahwa soal cerita merupakan jenis masalah 

matematika yang paling umum ditemukan dalam kurikulum sekolah, namun karena 

sifat dari masalah kata secara umum, mereka tetap menjadi yang paling sulit bagi 

siswa dari segala usia untuk menyelesaikan karena beberapa alasan, yaitu: 

“First, word problems possess many inherent problematic components such as 
the elusive nature of the operation needed to solve the problem, irrelevant 
information requiring students to differentiate relevant from irrelevant 
information and relational information (e.g., more / less than, compared to 
how much more / less than). Second, the story format requires reading and 
comprehension skills and language cue interpretation. Third, word problems 
are not all equivalent in content, form, or solution process; they vary in 
structure, operation, and may include "change," "group,"" compare," "vary," 
and "restate" classifications, which are commonly found in elementary and 
middle grades curricula.” 
  

Penelitian Han, C.T, Sign, P., Nasir, N.A.M., Ramly, M.A., & Hoon, T.S 

(2014: 408) menyimpulkan bahwa kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita disebabkan karena empat hal berikut: (a) Siswa memiliki 

pengetahuan yang tidak memadai untuk mendefinisikan masalah matematika, (b) 

Siswa tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam memecahkan soal cerita, (c) 

Siswa tidak tahu bagaimana cara menggunakan operator seperti penjumlahan dan 

pengurangan, dan (d) Beberapa siswa memahami konsep teoretis, tetapi mereka 

tidak tahu bagaimana menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan 
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penelitian yang dilakukan oleh Tong, D., & Loc, N (2017: 239) menyimpulkan 

bahwa kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita disebabkan oleh 

ketidaktelitian, subjektivitas, penerapan aturan solusi yang salah dan perhitungan 

yang tidak akurat. 

Ada beberapa metode untuk menganalisis kesalahan soal cerita. Salah satu 

yang paling terkenal dan sering digunakan adalah metode Newman. Metode 

analisis kesalahan Newman diperkenalkan pertama kali pada tahun 1977 oleh Anne 

Newman, seorang guru mata pelajaran matematika di Australia. Prakitipong dan 

Nakamura (2006: 113) menjelaskan bahwa setiap siswa yang ingin menyelesaikan 

masalah matematika dengan prosedur Newman, mereka harus bekerja melalui lima 

tahapan berurutan yaitu (1) membaca dan mengetahui arti simbol, kata kunci, dan 

istilah pada soal  (reading),  (2) memahami  isi soal  (comprehension), (3) 

transformasi masalah (transformation),  (4)  keterampilan  proses (process skill),  

dan (5) penulisan jawaban  (encoding).  

Newman (White, 2005: 17) mengklasifikasikan kesalahan yang dilakukan 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika disebabkan karena lima hal 

berikut ini: 

a. Reading errors 

Reading errors merupakan kesalahan yang terjadi karena siswa tidak mampu 

membaca kata kunci atau simbol pada soal sehingga siswa tidak dapat 

melangkah lebih lanjut pada pola pemecahan masalah yang tepat. Indikator 

kesalahan siswa untuk reading errors adalah siswa tidak dapat membaca kata-

kata, satuan, atau simbol-simbol dengan benar.  
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b. Comprehension errors 

Comprehension errors adalah kesalahan yang terjadi dimana siswa sudah 

mampu membaca semua kata pada soal, akan tetapi tidak menguasai secara 

menyeluruh pengertian kata-kata tersebut, sehingga siswa tidak dapat 

melangkah lebih lanjut pada pola pemecahan masalah yang tepat. Indikator 

kesalahan siswa untuk comprehension errors adalah  

a) Siswa tidak menuliskan apa yang diketahui 

b) Siswa menuliskan apa yang diketahui tetapi tidak tepat 

c) Siswa tidak menuliskan apa yang ditanyakan 

d) Siswa menuliskan apa yang ditanyakan tetapi tidak tepat 

c. Transformation errors 

Transformation errors adalah kesalahan yang terjadi dimana siswa telah 

memahami apa yang diinginkan soal akan tetapi tidak mampu mengidentifikasi 

operasi atau pola operasi yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah. 

Indikator kesalahan untuk transformation errors adalah siswa salah dalam 

memilih operasi yang digunakan dalam memilih soal. 

d. Processing skill errors 

Processing skill errors adalah kesalahan yang terjadi dimana siswa telah 

mengidentifikasi operasi atau pola operasi yang tepat, akan tetapi tidak 

mengetahui prosedur yang diperlukan untuk menyelesaikan operasi tersebut 

secara akurat. Indikator kesalahan untuk processing skill errors adalah  

a) Siswa salah menggunakan kaidah atau aturan matematika yang benar 

b) Siswa tidak dapat memproses lebih lanjut solusi dari penyelesaian soal 
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c) Kesalahan dalam melakukan perhitungan 

e. Encoding errors 

Encoding errors adalah kesalahan yang terjadi dimana siswa telah menemukan 

solusi dari permasalahan tetapi tidak dapat mengungkapkan solusi ini dalam 

bentuk tertulis yang dapat diterima. Indikator kesalahan untuk encoding errors 

adalah 

a) Siswa salah dalam menuliskan satuan pada jawaban akhir 

b) Siswa tidak menuliskan kesimpulan 

c) Siswa menuliskan kesimpulan tetapi tidak tepat 

Menurut Haylock dan Thangata, siswa dapat melakukan kesalahan pada 

saat mengerjakan ujian tertulis, tugas praktik, dan ujian lisan. Kesalahan yang 

dilakukan siswa dapat disebabkan karena ketidaktelitian atau kesalahan prosedural. 

Kesalahan yang dilakukan siswa dapat mengungkapkan kesalahpahaman konsep, 

prosedur dan prinsip matematika. Hal ini tercermin dalam kutipan berikut ini.  

Pupils make errors in mathematics in their written work, in practical task, 
and in their oral responses to teacher’s questions. Errors can be result of 
carrelessness or procedural slips. More significant, however, are those 
errors that reveal misunderstandings of mathematical concept, procedures 
and principles. (Haylock & Thangata, 2007:56) 
 
Kesalahan konsep (misconceptions) adalah konsep yang tidak sesuai dengan 

konsep yang diakui oleh para ahli. Fowler (Paul Suparno, 2013: 4-5) menjelaskan 

salah konsep sebagai pengertian yang tidak akurat akan konsep, penggunaan 

konsep yang salah, klasifikasi contoh-contoh yang salah, kekacauan konsep-konsep 

yang berbeda, dan hubungan hirarkis konsep-konsep yang tidak benar.  
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Sementara itu, Hansen (2011: 72-73) menjelaskan penyebab kesalahan yang 

sering terjadi pada saat menyelesaikan soal cerita pada operasi hitung bilangan 

melalui tiga contoh soal cerita berikut: 

1. On Joel's birthday he was given a model car worth £9.00. The next week, 

Joanne received a doll worth £7.00. How much more was spent on Joel? 

Jawaban siswa: sixteen 

Kesalahan yang dilakukan siswa adalah siswa menjumlahkan tujuh dan 

sembilan bersama-sama, bukan mengurangi £ 7,00 dari £ 9,00. Alih-alih 

menghitung atau menggunakan pengurangan, dia lebih memilih operator yang 

menurutnya nyaman digunakan, yaitu penjumlahan. Dia juga tidak 

mengodekan jawabannya agar sesuai dengan konteks aslinya. 

Ada beberapa alasan mengapa siswa tersebut tidak dapat menyelesaikan 

masalah ini dengan benar. 

a. Ada banyak informasi yang tidak berguna dalam masalah ini, misalnya 

'Joel’s birthday’ dan ‘The next week '. Hal ini menyebabkan 'gangguan' 

pada kemampuan anak mentransformasi masalah menjadi sebuah 

perhitungan. 

b. Nama Joel dan Joanne sangat mirip secara visual sehingga ini bisa 

membingungkan pembaca. 

c. Ini adalah masalah perbandingan, yang lebih sulit daripada masalah 'take 

away'. 

d. Masalah ini mengandung stereotip gender. Anak itu mungkin bertanya-

tanya mengapa Joel mendapat mobil-mobilan dan Joanne mendapat 
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boneka. Masalah ini mungkin tidak sesuai dengan pengalamannya sehari-

hari. 

2. Helen had some money. She gave away 12p to her brother and now has 37 

pence left. How much money did Helen have to start with? 

Jawaban siswa: Helen has 25 pence 

Kesalahan yang dilakukan siswa adalah siswa tersebut mengurangkan 12p dari 

37p. Ia memilih operasi yang salah.  

Ada beberapa alasan mengapa siswa tersebut tidak dapat menyelesaikan 

masalah ini dengan benar. 

a. Kata-kata 'gave away' mungkin menyiratkan pengurangan. Siswa mungkin 

telah berfokus pada kata-kata ini dalam menentukan operasi yang akan 

digunakan. 

b. Urutan nomor dalam masalah tidak sesuai dengan urutan kronologis 

kejadian. 

c. Ini adalah masalah pengurangan komplementer yang lebih sulit daripada 

masalah kombinasi. 

3. Stephen already has £42 in his bank savings account. He wants to buy a dog. 

How much money will he have if he earns 75p every day for 6 weeks? 

Jawaban siswa: He will have £492 

Kesalahan yang dilakukan siswa adalah siswa telah menghitung bahwa 75 x 6 

adalah 450 dan kemudian mengasumsikan £450 sebagai jumlah uang yang 

dikumpulkan Stephen selama 6 minggu, kemudian mereka tambahkan dengan 

tabungan mula-mula Stephen yaitu £42. Siswa tersebut telah membuat dua 
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kesalahan. Pertama mereka belum menghitung bahwa ada 42 hari dalam 6 

minggu jadi mereka hanya mengalikan dengan 75 dengan 6. Kedua, mereka 

tidak mengubah satuan pence menjadi pound sebelum menambahkannya 

dengan tabungan mula-mula. 

Ada beberapa alasan mengapa siswa mungkin tidak dapat menyelesaikan 

masalah ini dengan benar. 

a. Masalah tersebut adalah masalah dua langkah yang lebih kompleks. 

Masalah tersebut berisi gabungan operasi, yaitu perkalian dan 

penjumlahan. 

b. Ada campuran satuan (£ dan pence). Ini berarti bahwa siswa harus 

mengalikan angka desimal (0,75) atau mengingat untuk menuliskan 

jawaban mereka dalam satuan pound bukan pence. 

c. Ada informasi yang tidak berguna, misalnya, 'He wants to buy a dog'. 

d. Siswa mungkin tidak mengenali (atau mungkin lupa) bahwa ungkapan 

'every day’ berarti mengalikan dengan 7 (jumlah hari dalam seminggu) 

karena angka 7 tidak terlihat dalam soal. 

e. Siswa mungkin telah merasa bahwa jawaban mereka benar karena mereka 

membandingkan jawaban mereka dengan pengetahuan sehari-hari mereka 

tentang harga membeli seekor anjing. 

Selain Newman, Fong (1993) juga mengembangkan model analisis 

kesalahan. Model analisis kesalahan menurut Fong ini didasarkan pada pendekatan 

skema. Pendekatan skema dilakukan untuk menganalisis strategi siswa dalam 

menyelesaikan masalah matematika baik dalam bentuk perhitungan maupun soal 



41 
 

cerita. Skema menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan padanan kata 

dari baga, rangka, kerangka (rancangan dan sebagainya). Sedangkan Chaplin 

(2011) mengemukakan empat macam keterangan tentang skema, yaitu:  

1) skema sebagai suatu peta kognitif yang terdiri atas sejumlah ide yang tersusun 

rapi;  

2) skema sebagai kerangka referensi untuk merekam berbagai peristiwa atau data;  

3) skema sebagai suatu model; 

Marshal dalam Leh (2011: 10) mengatakan bahwa skema merupakan 

mekanisme yang digunakan seseorang untuk mengidentifikasi hubungan dan 

membuat koneksi ke operasi solusi untuk membuat yang abstrak menjadi lebih 

konkret dan familiar.  

Fong mengamati berbagai jenis kesalahan dalam menyelesaikan masalah 

matematika yang telah diidentifikasi oleh peneliti-peneliti sebelumnya, kemudian 

meringkas jenis-jenis kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa dan 

mengklasifikasikannya menjadi empat kelompok pengetahuan, yaitu language, 

mathematics thematic, operational, dan psychological. Berbagai jenis kesalahan 

yang telah diringkas oleh Fong dapat kita lihat dalam Gambar 1. 
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Fong dalam metodenya, membagi kesalahan menjadi dua tingkat yaitu pada 

tingkat pertama berdasarkan pendekatan skema yang terdiri dari lima kategori 

yaitu: 

1. Tidak ada solusi (E1),  

2. Menggunakan prosedur yang tidak relevan (E2) 

3. Skema tidak lengkap dengan tidak ada kesalahan (E3),  

4. Skema tidak lengkap dengan kesalahan (E4),  

5. Skema lengkap dengan kesalahan (E5).  

Sedangkan pada tingkat kedua kesalahan dikategorikan menjadi empat 

kategori yaitu: (a) bahasa, termasuk membaca dan pemahaman, (b) operasional, 

termasuk kesimpulan dan transformasi, (c) tema  matematika seperti fakta-fakta 

dasar, algoritma, dan konsep, serta (d) faktor psikologis termasuk motivasi dan 

ketidaktelitian.  

Pada tingkat pertama, pekerjaan siswa akan dikategorikan menjadi lima 

kategori berdasarkan skema pengerjaannya. Karakteristik dari lima kategori 

Knowledge

Language

Reading Ability
Comprehension

Operational

External

Encoding

words
symbols
spatial

Internal

Transformation
recalling
relating

computation
application

Mathematical 
Themes

Basic facts, 
algorithms, concepts

Phsychological 
Factors

motivation, 
carelessmess

Gambar 1. Ringkasan Jenis Kesalahan berdasarkan Berbagai Penelitian 
tentang Analisis Kesalahan 

 



43 
 

tersebut secara singkat dijelaskan di bawah ini dengan menggunakan salah satu 

masalah sebagai contoh. Kelima solusi yang mewakili kategori E1, E2, E3, E4 dan 

E5, disajikan di bawah ini dengan satu solusi yang tepat.  

Masalah: 

Suhu udara di kota A pada pukul 04.00 adalah minus tiga derajad celcius. Setiap 

dua jam, suhu udara di kota tersebut naik sebesar lima derajad celsius. Berapakah 

suhu udara kota A pada pukul 12.00? 

Solusi yang tepat: 

Diketahui: 

Suhu kota A pukul 04.00 = -30C 

Setiap 2 jam suhu naik 50C 

Ditanyakan: 

Suhu udara pada pukul 12.00 

Rancangan dan penyelesaiannya: 

Pertama, menentukan besar kenaikan suhu 

Ada dua kemungkinan cara siswa dalam menentukan kenaikan suhu 

i) 04.00           06.00 08.00  10.00  12.00 

     +50       +50       +50     +50 

Besar kenaikan suhu 

= 5 + 5 + 5 + 5 

= 20℃ 

𝑎𝑡𝑎𝑢 

Besar kenaikan suhu 
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= 4 × 5 

= 20℃ 

ii) Dari pk 04.00 sampai pk 12.00 ada 8 jam, 

Ada 8 ÷ 2 = 4 kali kenaikan suhu selama 8 jam tersebut 

Sehingga besar kenaikan suhunya 

4 × 5 = 20℃ 

Kedua menentukan suhu udara pada pukul 12.00 

−3℃ + 20℃ = 17℃ 

Mengembalikan ke jawaban soal asal 

Jadi suhu udara kota A pada pukul 12.00 adalah 17℃ 

Untuk menjawab masalah tersebut ada 4 langkah yang harus dilakukan siswa, 

yaitu: 

a. Menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan 

b. Menentukan besar kenaikan suhu 

c. Menentukan suhu udara pukul 12.00 

d. Mengembalikan jawaban ke soal asal 

Sehingga jawaban soal tersebut diberi kode a-b-c-d. Sebagai perbandingan, 

beberapa kategori kesalahan dijelaskan di bawah ini. 

1. Tidak ada solusi (No Solution) 

E1: “The category, 'no solution', refers to a solution which has no written 
responses. In terms of schematic explanation, a problem solver is unable to 
connect or relate any of his available schemas to the information obtained from 
the question. As a result of this, no solution is presented” (Fong, 1993:18). 

 
Berdasarkan kutipan tersebut dapat disimpulkan untuk kategori E5 (tidak ada 

solusi) memiliki indikator kesalahan sebagai berikut:  
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a) Siswa tidak menulis jawaban sama sekali.  

b) Siswa hanya menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan 

c) Siswa tidak dapat menghubungkan informasi yang diperoleh dengan 

pertanyaan yang diberikan 

2. Menggunakan prosedur yang tidak relevan (Using Irrelevant Procedures) 

E2: “For this category, the problem solver is unable to retrieve any relevant 
knowledge or information and, if any, apply it to work out the solution. Any 
knowledge or information which is retrieved has no connection or link to the 
question although the problem solver may assume that those pieces of 
information retrieved are the best possible solutions. The following are two 
examples taken from pupils' solutions in solving the question that illustrate this 
category of errors” (Fong, 1993: 18). 

 
Contoh kesalahan siswa dengan menggunakan prosedur yang tidak relevan 

sebagai berikut: 

Diketahui: 

Suhu kota A pukul 04.00 = -30C 

Setiap 2 jam suhu naik 50C 

Ditanyakan: 

Suhu udara pada pukul 12.00 

Rancangan dan penyelesaiannya: 

2 × 5 = 10℃ 

−3℃ + 10℃ = 7℃ 

Pada contoh tersebut siswa hanya menerima informasi bilangan-bilangan yang 

diketahui yaitu -3, 2 dan 5, kemudian mengoperasikannya. Perhatikan bahwa  

2 × 5 = 10℃ tidak relevan dengan pertanyaan yang diberikan. Angka 2 bukan 

merupakan banyaknya kenaikan selama rentan waktu pukul 04.00-12.00, 
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sehingga perkalian tersebut tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, jawaban 

siswa tersebut diklasifikasikan sebagai Using Irrelevant Procedures 

 
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan untuk kategori E2 

(menggunakan prosedur yang tidak relevan/ Using Irrelevant Procedures) 

memiliki indikator kesalahan sebagai berikut:  

a) Siswa tidak lengkap dalam menuliskan apa yang diketahui, ditanya, atau 

kesimpulan akhir. 

b) Siswa tidak dapat mengambil pengetahuan yang relevan atau informasi dari 

soal yang diberikan.  

c) Apabila  dapat mengambil pengetahuan yang relevan, siswa tidak dapat 

menerapkan pada jawaban, sehingga jawaban siswa keluar dari jawaban 

yang seharusnya,  

d) Siswa tidak dapat menghubungkan informasi yang diperoleh dengan 

pertanyaan meskipun siswa mungkin berasumsi bahwa potongan-potongan 

informasi yang diambil adalah solusi yang terbaik,  

3. Skema tidak lengkap dengan tidak ada kesalahan (Incomplete Schema with No 

Errors) 

E3: “For this type of error, only some correct steps of the strategy are 
presented by pupils in the solution. From the fact that some pupils are not able 
to complete the solution, one could possibly infer that the problem solver has 
limited or insufficient schema or he/she is unable to connect all the relevant 
information that leads to the solution. No actual error is made other than 
incomplete retrieval of schema leading to the solution” (Fong, 1993: 20). 

 
 

Skema lengkap untuk masalah yang diberikan adalah sebagai berikut 

a. Menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan 
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b. Menentukan besar kenaikan suhu 

c. Menentukan suhu udara pukul 12.00 

d. Mengembalikan jawaban ke soal asal 

Sehingga jawaban soal tersebut diberi kode a-b-c-d. 

Skema tidak lengkap tanpa kesalahan yang mungkin dilakukan siswa adalah 

sebagai berikut 

(1) a-b- 

(2) a-b-c- 

(3) b-c- 

(4) b-c-d- 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan untuk kategori E3 (Skema 

tidak lengkap dengan tidak ada kesalahan) memiliki indikator kesalahan sebagai 

berikut:  

a) siswa hanya menjawab benar beberapa langkah dari strategi yang 

kerjakan,  

b) siswa tidak mampu menyelesaikan jawaban sampai akhir,  

c) siswa tidak dapat menghubungkan semua informasi yang relevan yang 

mengarah ke jawaban,  

d) siswa tidak melakukan kesalahan tipe kedua seperti kesalahan bahasa, 

operasional, dan tema matematika. 

4. Skema Tidak Lengkap dengan Kesalahan (Incomplete Schema with Errors) 
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E4: “This category student makes errors such as computation and/or encoding 
errors in addition to demonstrating an incomplete schema or an inability to 
connect all relevant schemat” (Fong, 1993: 20). 

Skema tidak lengkap dengan kesalahan yang mungkin dilakukan siswa adalah 

sebagai berikut 

(1) a-(b)-c 

Diketahui: 

Suhu kota A pukul 04.00 = -30C 

Setiap 2 jam suhu naik 50C 

Ditanyakan: 

Suhu udara pada pukul 12.00 

Rancangan dan penyelesaiannya: 

Menentukan besar kenaikan suhu 

Dari pk 04.00 sampai pk 12.00 ada 9 jam, 

Ada 9 ÷ 2 = 4,5 kali kenaikan suhu selama 8 jam tersebut 

Sehingga besar kenaikan suhunya 

4,5 × 5 = 22,5℃ 

Menentukan suhu udara pada pukul 12.00 

−3℃ + 22,5℃ = 19,5℃ 

(2) a-b-(c) 

Diketahui: 

Suhu kota A pukul 04.00 = -30C 

Setiap 2 jam suhu naik 50C 

Ditanyakan: 
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Suhu udara pada pukul 12.00 

Rancangan dan penyelesaiannya: 

Menentukan besar kenaikan suhu 

Dari pk 04.00 sampai pk 12.00 ada 8 jam, 

Ada 8 ÷ 2 = 4 kali kenaikan suhu selama 8 jam tersebut 

Sehingga besar kenaikan suhunya 

4 × 5 = 20℃ 

Menentukan suhu udara pada pukul 12.00 

−3℃ + 20℃ = 23℃ 

Pada contoh (1) dan (2) skema siswa tidak lengkap dalam menyelesaikan 

masalah. Untuk contoh (1), pada langkah (b) terjadi kesalahan operasi 

perhitungan lamanya waktu mulai pukul 04.00 – 12.00. Sedangkan untuk contoh 

(2) terjadi kesalahan operasi perhitungan pada langkah (c) yaitu  

−3℃ + 20℃ = 23℃ 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan untuk kategori E4 (skema 

tidak lengkap dengan kesalahan) memiliki indikator kesalahan sebagai berikut:  

a) siswa tidak menuliskan apa yang diketahui, ditanya, dijawab, atau 

kesimpulan akhir. 

b) siswa tidak dapat menghubungkan semua informasi yang relevan yang 

mengarah ke jawaban,  

c) siswa  membuat kesalahan  tipe kedua  seperti kesalahan bahasa, 

operasional, dan tema matematika,  

5. Skema Lengkap dengan Kesalahan (Complete schema with errors) 
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E5: “This type of error arises when an error is made in computation or 
encoding of information although the problem solver is able to connect the 
relevant schema to the problem’s requiremen” (Fong, 1993: 22). 

Skema lengkap dengan kesalahan yang mungkin dilakukan siswa adalah 

sebagai berikut. 

(1) (a)-b-c-d 

Diketahui: 

Suhu kota A pukul 04.00 = 30C 

Setiap 2 jam suhu naik 50C 

Ditanyakan: 

Suhu udara pada pukul 12.00 

Rancangan dan penyelesaiannya: 

Menentukan besar kenaikan suhu 

Dari pk 04.00 sampai pk 12.00 ada 8 jam, 

Ada 8 ÷ 2 = 4 kali kenaikan suhu selama 8 jam tersebut 

Sehingga besar kenaikan suhunya 

4 × 5 = 20℃ 

Menentukan suhu udara pada pukul 12.00 

3℃ + 20℃ = 23℃ 

Jadi suhu udaran kota A pada pukul 12.00 adalah 23℃ 

(2) a-b-(c)-d 

Diketahui: 

Suhu kota A pukul 04.00 = -30C 

Setiap 2 jam suhu naik 50C 
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Ditanyakan: 

Suhu udara pada pukul 12.00 

Rancangan dan penyelesaiannya: 

Menentukan besar kenaikan suhu 

Dari pk 04.00 sampai pk 12.00 ada 8 jam, 

Ada 8 ÷ 2 = 4 kali kenaikan suhu selama 8 jam tersebut 

Sehingga besar kenaikan suhunya 

4 × 5 = 20℃ 

Menentukan suhu udara pada pukul 12.00 

−3℃ + 20℃ = 23℃ 

Jadi suhu udaran kota A pada pukul 12.00 adalah 23℃ 

Jawaban siswa untuk contoh (1) dan (2) memiliki skema yang lengkap. Untuk 

contoh (1) siswa melakukan kesalahan bahasa pada langkah (a), yaitu kesalahan 

dalam menuliskan informasi yang diberikan pada soal. Sedangkan pada contoh 

(2) siswa melakukan kesalahan perhitungan pada langkah (c).  

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan untuk kategori E5 yaitu 

Skema lengkap dengan ada kesalahan, memiliki indikator kesalahan sebagai 

berikut:   

a) siswa dapat memecahkan masalah dengan skema yang relevan dan 

lengkap sesuai dengan soal yang dikerjakan,  

b) siswa melakukan kesalahan tipe kedua seperti kesalahan bahasa, 

operasional, dan tema matematika,  
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c) siswa lengkap dalam menuliskan apa yang diketahui, ditanya, dijawab, dan 

kesimpulan akhir. 

Selanjutnya kesalahan siswa akan diidentifikasi pada kesalahan tingkat 

kedua. Kesalahan tingkat kedua pada Fong’s schematic model for error analysis 

bertujuan untuk memperjelas penyebab siswa melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal cerita. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, keempat 

kategori pada tingkat kedua terdiri dari (1) bahasa (2) operasional (3) tema 

matematika (4) faktor psikologis  

Keempat kategori yang menyebabkan siswa melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal cerita yang dikemukakan oleh Fong dapat di golongkan 

menjadi dua faktor, yaitu faktor kognitif dan faktor non kognitif. Kesalahan bahasa, 

operasional dan tema matematika dapat golongkan menjadi faktor kognitif, 

sementara faktor psikologis yang meliputi motivasi dan ketidaktelitian digolongkan 

menjadi faktor non kognitif. Faktor non kognitif merupakan faktor penting yang 

mempengaruhi kegiatan pemecahan masalah siswa namun sulit untuk diidentifikasi.  

Pada penelitian ini akan difokuskan pada faktor konitif. Berdasarkan 

Gambar 1, kemampuan bahasa meliputi kemampuan membaca dan pemahaman, 

kemampuan operasional meliputi encoding, transformation, recalling, relating, 

computation dan application, dan tema matematika meliputi concept, basic fact, 

dan algorithm. Oleh karena itu, analisis kesalahan tingkat kedua atau penyebab 

kesalahan pada penelitian ini akan difokuskan pada kesalahan bahasa, kesalahan 

operasional dan kesalahan konsep dengan masing-masing kesalahan memiliki 

indikator sebagai berikut: 
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1. Kesalahan bahasa dan pemahaman 

a) siswa tidak dapat membaca kata-kata, satuan, atau simbol dengan benar.  

b) Siswa tidak menuliskan apa yang diketahui 

c) Siswa menuliskan apa yang diketahui tetapi tidak tepat 

d) Siswa tidak menuliskan apa yang ditanyakan 

e) Siswa menuliskan apa yang ditanyakan tetapi tidak tepat 

f) Siswa tidak menuliskan kesimpulan 

g) Siswa menuliskan kesimpulan tetapi tidak tepat 

2. Kesalahan operasional  

a) Siswa salah dalam memilih operasi yang digunakan dalam menyelesaikan 

soal. 

b) Siswa salah menggunakan kaidah atau aturan matematika yang benar 

c) Siswa tidak dapat memproses lebih lanjut solusi dari penyelesaian soal 

d) Siswa melakukan kesalahan dalam perhitungan 

3. Kesalahan konsep  

Kesalahan konsep yang dilakukan siswa pada penelitian ini difokuskan pada 

konsep operasi hitung campuran, yaitu melakukan operasi hitung sesuai dengan 

tingkatan dalam urutan pengerjaannya di mana (a) operasi penjumlahan dan 

pengurangan memiliki tingkatan yang sama sehingga urutan pengerjaannya 

dimulai dari kiri, (b) operasi perkalian dan pembagian memiliki tingkatan yang 

sama sehingga urutan pengerjaannya dimulai dari kiri, (c) operasi perkalian dan 

pembagian memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada operasi penjumlahan 

dan pengurangan sehingga operasi perkalian dan pembagian didahulukan 
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pengerjaannya daripada operasi penjumlahan dan pengurangan, (d) jika pada 

operasi hitung campuran terdapat tanda kurung, maka operasi di dalamnya yang 

terlebih dahulu dikerjakan.  

 

Berdasaran kajian tentang analisis kesalahan dalam menyelesaikan soal 

cerita dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini analisis kesalahan adalah 

penyelidikan terhadap penyimpangan-penyimpangan atas jawaban yang benar 

dalam menyelesaikan soal cerita pada pokok bahasan operasi hitung campuran. 

Kesalahan siswa pada penelitian ini akan dianalisis menggunakan Fong’s schematic 

model for error analysis dimana pada tahap pertama kesalahan siswa akan 

dikelompokkan kedalam lima tipe kesalahan (E1-E5) kemudian pada tahap 

selanjutnya untuk siswa yang melakukan kesalahan tipe E2, E4, dan E5 akan 

dikelompokkan lagi menjadi tiga penyebab kesalahan dalam menyelesaikan soal 

cerita (kesalahan bahasa, operasional dan konsep). Diagram dari dua tingkat 

kesalahan yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Tingkat Kesalahan menurut Fong 

Level 1 
(Schematic Error) 

Level 2 
(Categorial Error in Terms Of Knowlede) 

 Tidak ada solusi (E1) 

Menggunakan prosedur yang tidak 
relevan (E2) 

Skema Tidak Lengkap dengan tidak ada 
Kesalahan (E3) 

Skema tidak lengkap dengan Kesalahan 
(E4) 

Skema Lengkap dengan Kesalahan (E5) 

Bahasa 

Operasional 

Konsep 
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3. Sekolah di Pekotaan dan di Perdesaan 

Persebaran penduduk dapat dikategorikan berdasarkan tempat tinggal, yaitu 

perkotaan dan perdesaan. Menurut Sri dan Omas (2010:42) pengelompokan daerah 

tempat tinggal menjadi perdesaan dan perkotaan seringkali didasarkan pada 

dimensi kewilayahan dan sektoral kegiatan. Jumlah penduduk seringkali menjadi 

dasar penentuan suatu wilayah disebut perkotaan ataupun perdesaan. Dari sektor 

pekerjaan, daerah perdesaan umumnya dicirikan dengan mayoritas penduduk yang 

bekerja di sektor pertanian. Sedangkan penduduknya pada daerah perkotaan, 

umumnya bekerja di sektor industri dan jasa.  

Definisi desa-kota di suatu negara tertentu mungkin berbeda dengan defnisi 

yang digunakan di negara lainnya. Di Indonesia, menurut Undang-undang No 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Bab I, Pasal I dijelaskan hal-hal berikut: 

1. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang memiliki kegiatan utama bukan 

pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman 

perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan 

sosial serta kegiatan ekonomi.  

2. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang memiliki kegiatan utama pertanian, 

termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan 

sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan 

sosial serta kegiatan ekonomi.  

Definisi-definisi tersebut bersifat deskriptif. Kriteria perdesaan-perkotaan yang 

lebih spesifik telah umum diterapkan dalam sensus penduduk dan survey di 

Indonesia.   
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Di Indonesia, kriteria pentuan wilayah perkotaan dan perdesaan telah 

mengalami beberapa perubahan sesuai dengan perkembangan pembangunan 

wilayah. Menurut Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 

tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia, perkotaan adalah status 

suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang memenuhi kriteria 

klasifikasi wilayah perkotaan. Sedangkan perdesaan adalah status suatu wilayah 

administrasi setingkat desa/kelurahan yang belum memenuhi kriteria klasifikasi 

wilayah perkotaan. Kriteria wilayah perkotaan adalah persyaratan tertentu dalam 

hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan keberadaan/akses 

pada fasilitas perkotaan, yang dimiliki suatu desa/kelurahan untuk menentukan 

status perkotaan suatu desa/kelurahan. Fasilitas yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

a. Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK);  

b. Sekolah Menengah Pertama;  

c. Sekolah Menengah Umum;  

d. Pasar;  

e. Pertokoan;  

f. Bioskop;  

g. Rumah Sakit;  

h. Hotel/Bilyar/Diskotek/Panti Pijat/Salon;  

i. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Telepon; dan  

j. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik. 
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Kriteria penentuan wilayah perkotaan dan perdesaan tersebut berdampak 

pada karakteristik sekolah yang ada di wilayah tersebut. Jumlah Sekolah Dasar di 

wilayah perkotaan tentunya lebih banyak daripada jumlah Sekolah Dasar yang ada 

di wilayah perdesaan. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk perkotaan yang 

lebih banyak daripada penduduk perdesaan. Selain itu untuk jenjang Sekolah Dasar, 

kecenderungan memilih sekolah yang dekat dengan tempat tinggal sangat besar, 

sehingga siswa yang tinggal di wilayah perkotaan akan bersekolah di wilayah 

perkotaan, dan siswa perdesaan akan tetap bersekolah di wilayah perdesaan.  

Luschei & Zubaidah (2012: 337) menyatakan bahwa tantangan pendidikan 

terbesar yang dihadapi Indonesia adalah geografi luas negara dan banyak daerah 

terpencil. Hargreaves et al. (2009) menyatakan bahwa kualitas sekolah di perdesaan 

lebih rendah dibandingkan dengan sekolah di perkotaan. Hal ini disebabkan karena 

sekolah di perkotaan memiliki lebih banyak guru dan lebih mudah mengakses 

sumber daya untuk pengajaran dan pembelajaran. Guru di sekolah perkotaan 

memiliki banyak akses untuk mengajar materi, sementara guru di daerah pedesaan 

sering kekurangan bahan ajar yang dapat mendukung mereka dalam menyampaikan 

pelajaran mereka di kelas. Kondisi ini mengarah pada proses belajar mengajar yang 

monoton. 

Selain itu, ketersediaan fasilitas untuk mengakses informasi dan sumber 

belajar untuk siswa lebih mudah diperoleh di wilayah pedesaan. Lembaga-lembaga 

bimbingan belajar, toko-toko buku, perpustakaan dan fasilitas penunjang belajar 

lainnya akan lebih mudah dijumpai di wilayah perkotaan daripada perdesaan. 
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Sehingga siswa wilayah perkotaan lebih mudah mendapatkan fasilitas-fasilitas 

tersebut daripada siswa perdesaan.  

Berdasarkan uraian di atas, pada penelitian ini penentuan kriteria perdesaan 

dan perkotaan menggunakan kriteria yang ditentukan oleh Peraturan Kepala Badan 

Pusat Statistik No 37 Tahun 2010. Untuk Wilayah Kecamatan Kebumen, daftar 

Kelurahan/ Desa berdasarkan kriteria perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada 

Tabel 1 di BAB 1.  Sehinggga sekolah di perkotaan dan perdesaan dalam penelitian 

ini ditentukan berdasarkan kategori wilayah pada Tabel 1 tersebut.  

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Adapun penelitian yang sudah ada yang relevan dengan penelitian yang 

akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Jiang  (2005) dalam penelitiannya menggunakan Fong’s shcematic model for 

error analysis untuk menganalisis soal cerita menyimpulkan bahwa secara 

umum siswa Cina dan Singapura tidak bisa mendapatkan jawaban yang benar 

dalam menyelesaikan masalah.  Siswa sering membuat Incomplete Schema with 

Errors (skema tidak lengkap dengan kesalahan), Using Irrelevant Procedures 

(menggunakan prosedur yang tidak relevan), dan No Solution (Tidak ada 

solusi).  Pendekatan penelitian yang dilakukan Jiang merupakan pendekatan 

kuantitatif. Pada penelitiannya hanya ingin mengetahui persentase kesalahan 

skema yang dilakukan siswa Cina dan Singapura. Penelitian tersebut tidak 

mencari tahu penyebab kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita secara mendalam. Oleh sebab itu, pada penelitian yang akan 
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dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif agar penyebab kesalahan skema 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita dapat diketahui secara mendalam.   

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Andika Nurussafa’at (2015) menyimpulkan 

bahwa pada kesalahan siswa dengan gaya kognitif field dependent lebih 

dominan pada kesalahan operasional dan tema matematika sedangkan 

kesalahan pada siswa dengan gaya kognitif field independent lebih dominan 

pada kesalahan bahasa. Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan 

penelitian ini adalah sama sama menganalisis kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan Fong’ S Shcematic Model For 

Error Analysis. Sedangkan perbedaannya ada pada subjek penelitian dan 

materi. Subjek penelitian yang dilakukan Fitri adalah siswa SMP kelas VIII 

sedangkan subjek penelitian yang akan dilakukan adalah siswa kelas VI SD di 

mana siswa kelas VI SD memiliki karakteristik yang berbeda dengan siswa 

kelas VIII SMP. 

3. Cheong Tau Han , Parmjit Singh , Nurul Akmal Mohd Nasir , Mohd Adlan 

Ramly , dan Teoh Sian Hoon pada tahun 2014 menggnakan metode Fong untuk 

menganalisis kesalahan pada siswa setingkat SMA di Malaysia dalam 

menyelesaikan soal cerita pada materi yang telah mereka pelajari di selama 

SMA. Hasil analisis menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan soal cerita yang menggabungkan masalah dalam kehidupan 

nyata dan aplikasinya. Dalam beberapa item soal lebih dari separuh siswa 

melakukan kesalahan dalam penyelesaiannya. Jenis kesalahan yang dominan 
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muncul adalah kategori skema lengkap dengan kesalahan, skema tidak lengkap 

dengan kesalahan, prosedur yang tidak relevan, dan tidak ada solusi.  

 

C. Kerangka Berfikir 

Kemampuan memecahkan masalah matematika merupakan salah satu 

tujuan pembelajaran matematika dan menjadi salah satu standar kompetensi lulusan 

siswa mulai dari pendidikan sekolah dasar sampai menengah. Masalah dalam 

matematika dapat disajikan dalam bentuk verbal, gambar, simbol ataupun 

kombinasi dari ketiganya. Masalah matematika yang disajikan dalam bentuk verbal 

tidak dapat dipisahkan dari penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari 

yang sering kita kenal dengan sebutan soal cerita.  

Kesalahan dalam mengerjakan soal cerita sering terjadi karena mengerjakan 

soal cerita membutuhkan keterampilan yang sangat kompleks. Terkadang siswa 

tidak mengerti maksud soal, tidak dapat menginterpretasikan soal cerita dalam 

kalimat matematika atau sebenarnya siswa tahu bagaimana menjawab pertanyaan, 

tetapi kurang teliti dalam perhitungan. Upaya untuk mengetahui kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam melakukan penyelesaian soal cerita tentunya tidak dapat 

dipisahkan dengan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Analisis kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita dilakukan tidak hanya pada identifikasi 

kesalahan apa yang dilakukan oleh siswa, akan tetapi analisis dilakukan sampai 

pada menyelidiki penyebab siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal 

cerita. Penyebab inilah yang nantinya akan diatasi oleh guru agar siswa tidak 
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melakukan kesalahan yang sama sehingga prestasi belajar matematika siswa dapat 

meningkat. 

Salah satu metode atau cara untuk meganalisis kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita adalah metode Fong’s Schematic Error for Analysis. 

Fong mengklasifikasikan kesalahan menjadi dua tingkat. Pada tingkat pertama 

yaitu dalam hal pendekatan skema yang terdiri dari lima kategori yaitu:  (E1) skema 

lengkap dengan kesalahan, (E2) skema tidak lengkap dengan tidak ada kesalahan, 

(E3) skema tidak lengkap dengan kesalahan, (E4) menggunakan prosedur yang 

tidak relevan, dan (E5) tidak ada solusi. Sedangkan pada tingkat kedua kesalahan 

dikategorikan menjadi empat kategori yaitu: (a) bahasa, termasuk membaca dan 

pemahaman, (b) operasional, termasuk kesimpulan dan transformasi, (c) tema  

matematika  termasuk  fakta-fakta dasar, algoritma, dan konsep.  

Berdasarkan uraian di atas, harapannya adalah dengan menganalisis 

kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita akan diperoleh 

informasi yang akurat mengenai jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita dan dapat diketahui sampai pada penyebabnya. 

Harapannya, jenis kesalahan dan penyebab yang dapat diketahui dengan jelas dapat 

membantu guru dalam menentukan langkah yang tepat untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal matematika.  Diagram kerangka 

berfikir dapat kita lihat pada Gambar 3. 
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Kemampuan pemecahan 
masalah siswa rendah, 
Prestasi matematika 
rendah   
  

Diatasi   

Tidak Diatasi   

Salah satu tujuan pendidikan matematika adalah siswa mampu menggunakan 
kemampuan pemecahan masalah.  

Kemampuan pemecahan masalah dapat ditingkatkan salah satunya dengan 
memberikan masalah matematika dalam bentuk verbal atau yang biasa kita sebut 
dengan soal cerita kepada siswa.   

FAKTA 
Siswa masih melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita baik di SD 

wilayah perkotaan maupun perdesaan 
 

Jenis kesalahan dalam 
menyelesaikan soal cerita pada 
siswa wilayah perkotaan dan 
perdesaan  
 

Gambar 3. Diagram Kerangka Berfikir 

 

Penyebab kesalahan dalam 
menyelesaikan soal cerita pada 
siswa wilayah perkotaan dan 
perdesaan  
 
 

SOLUSI 
Analisis Kesalahan Penyelesaian Soal Cerita Pada Pokok Bahasan Operasi Hitung 

Campuran Dengan Metode Fong’s Schematic Model For Error Analysis Pada Siswa 
Kelas VI SD Se-Kecamatan Kebumen 

 

Dengan tiga pertimbangan ini usaha perbaikan kemampuan pemecahan masalah 
melalui penyelesaian soal-soal cerita lebih efektif. 

Dengan menganalisis kesalahan siswa 
menggunakan metode analisis kesalahan yang 
mudah dan terperinci sehingga diperoleh jenis dan 
penyebab kesalahanya, yaitu metode FONG’S 

Pada saat siswa merasa tertarik dan berminat 
terhadap matematika, yaitu saat SD 
 
Pada materi yang menjadi dasar bagi materi yang 
lainnya, yaitu materi bilangan bulat 
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D. Pertanyaan Penelitian 

1. Kesalahan apa yang dialami siswa Kelas VI SD perkotaan se-Kecamatan 

Kebumen dalam menyelesaikan soal cerita yang melibatkan dua operasi hitung 

tidak setara berdasarkan  Fong’s Shcematic Model For Error Analysis?  

2. Kesalahan apa yang dialami siswa Kelas VI SD perdesaan se-Kecamatan 

Kebumen dalam menyelesaikan soal cerita yang melibatkan dua operasi hitung 

tidak setara berdasarkan  Fong’s Shcematic Model For Error Analysis?  

3. Kesalahan apa yang dialami siswa Kelas VI SD perkotaan se-Kecamatan 

Kebumen dalam menyelesaikan soal cerita yang melibatkan tiga operasi hitung 

atau lebih berdasarkan  Fong’s Shcematic Model For Error Analysis?  

4. Kesalahan apa yang dialami siswa Kelas VI SD perdesaan se-Kecamatan 

Kebumen dalam menyelesaikan soal cerita yang melibatkan tiga operasi hitung 

atau lebih berdasarkan  Fong’s Shcematic Model For Error Analysis?  

5. Faktor apa saja yang menyebabkan siswa Kelas VI SD perkotaan se-Kecamatan 

Kebumen melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita  yang 

berkaitan dengan operasi hitung campuran berdasarkan Fong’s Shcematic 

Model For Error Analysis jika dilihat dari aspek kognitif? 

6. Faktor apa saja yang menyebabkan siswa Kelas VI SD perdesaan se-Kecamatan 

Kebumen melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita  yang 

berkaitan dengan operasi hitung campuran berdasarkan Fong’s Shcematic 

Model For Error Analysis jika dilihat dari aspek kognitif? 

7. Ada sekitar berapa persenkah setiap tipe kesalahan yang dilakukan siswa kelas 

VI SD se-Kecamatan Kebumen dalam menyelesaikan soal cerita yang berkaitan 
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dengan operasi hitung campuran berdasarkan Fong’s Shcematic Model For 

Error Analysis? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


