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ABSTRAK 

 

ELITA RENI WULANDARI. K1305006. ANALISIS KESALAHAN 
MENYELESAIKAN  SOAL CERITA POKOK BAHASAN STATISTIKA 
PADA SISWA KELAS XI SEMESTER 1 MAN KARANGANOM KLATEN 
TAHUN AJARAN 2009/2010. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Desember 2009. 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) kesalahan-kesalahan 

yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada pokok bahasan 

statistika ditinjau dari aspek bahasa/terjemahan, aspek tanggapan/konsep, dan 

kesalahan dalam menentukan langkah penyelesaian (2) untuk mengetahui apa saja 

yang menyebabkan siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita 

pada pokok bahasan statistika. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, sehingga data 

dan hasil analisisnya berbentuk deskripsi kata-kata. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan metode tes, metode observasi dan metode wawancara. Tes 

dilaksanakan pada siswa kelas XI IPA 2 semester 1 MAN Karanganom Klaten 

tahun ajaran 2009/2010, dengan banyaknya siswa yang mengikuti tes sebanyak 19 

siswa. Subyek penelitian berjumlah 5 siswa. Observasi dilakukan terhadap guru 

dan siswa saat materi statistika diajarkan di kelas tersebut. Untuk wawancara 

dilakukan terhadap siswa yang dipilih berdasarkan jenis kesalahan yang 

dilakukan. Teknik analisis data meliputi tiga alur kegiatan yang terjadi secara 

bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi 

data. Validitas data dilakukan dengan tringulasi data yaitu membandingkan data 

hasil tes dan data hasil wawancara. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya dapat disimpulkan 

bahwa: (1) kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada 

materi statistika dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe kesalahan, yaitu tipe 

kesalahan I (aspek bahasa/memahami maksud soal) yang meliputi kesalahan 

dalam menentukan apa yang diketahui, kesalahan dalam menentukan apa yang 

ditanyakan, dan kesalahan dalam membuat model matematika. Tipe kesalahan II 

(aspek tanggapan/memahami konsep) yang meliputi kesalahan dalam memahami 

konsep dasar statistika dan kesalahan dalam menggunakan rumus. Tipe kesalahan 
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III (aspek menentukan strategi) yang meliputi kesalahan dalam menentukan 

langkah penyelesaian, kesalahan dalam, melakukan perhitungan, serta kesalahan 

dalam membuat kesimpulan akhir atau mengembalikan jawaban kepada 

permasalahan semula. (2) Penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita pada materi statistika antara lain siswa kurang memahami maksud soal, 

siswa salah dalam menafsirkan apa yang diketahui dari soal dari ke dalam 

pemodelan matematika yang sesuai, siswa kurang memahami konsep dasar 

staistika, siswa salah dalam menentukan rumus yang akan digunakan, siswa 

kurang teliti dalam melakukan perhitungan. Selain itu, kebanyakan siswa juga 

tidak menuliskan kesimpulan akhir dari setiap jawaban yang dibuatnya. 

Penyebabnya karena siswa memang tidak terbiasa menuliskannya untuk soal-soal 

matematika.  
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ABSTRACT  

ELITA RENI WULANDARI. K1305006. ERROR ANALYSIS IN SOLVING 
THE STATISTICS STORY PROBLEM OF CLASS XI SEMESTER 1 MAN 
KARANGANOM KLATEN STUDENTS, ACADEMIC YEAR 2009/2010. 
Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret 
University Surakarta, December 2009. 

The purpose of this study is to determine: (1) the errors made in solving 

the student's story on the subject of statistics in terms aspects of 

language/translation, aspects of the response/concepts, and errors in determining 

the resolution steps (2) to find out what cause the students make mistakes in 

solving the story on the subject of statistics.  

This research is a descriptive qualitative, so the data and analysis results 

are in the form of word description. Data collecting techniques were done with the 

test method, observation method and interview method. The tests were conducted 

on students class XI IPA 1 semester 1 MAN Klaten KARANGANOM academic 

year 2009/2010, the number of students who took the test were 19 students. The 

quantities subject of research is 5 students. Observations were conducted on 

teachers and students of statistics when the statistics were taught in class. 

Interviews were conducted for selected students based on the type of mistakes 

they have made. Data analyzing techniques consist of three-line activities that 

occur simultaneously, i.e. reduction, presentation and conclusions/verification of 

data. The validity of the data is done by using triangulation i.e. compare the data 

of the test and the data of the interview.  

Based on the results of research and its discussion, it can conclude that: 

(1) mistakes that were made by students when they solved the problem story on 

statistical material can be classified into three types of errors, i.e. error type I 

(aspects of language/understand the intention question) which covers an error in 

determining what was known, error in determining what was asked, and errors in 

making mathematics model. Error type II (aspects of the response/understand the 

concept) which covers an error in understanding the basic concepts of statistics 

and errors in using the formula. Error type III (aspects of determine the strategy) 

which includes an error in determining the settlement step, errors in performing 

calculations, and errors in making final conclusions or restore the answer to the 
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first problem. (2) The cause of student errors in solving the story problem of 

statistics material such as students lack understanding about the content of the 

question, students error in interpreting what is known from the question to the 

appropriate mathematical modeling, students lack understanding about the 

statistics basic concepts, students error in determining the formula that will be 

used, students less thorough in doing calculations. In addition, most of the 

students did not write the final conclusion of every response that they were made. 

The reason is that students are not accustomed to write it for the math problems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 ix

MOTTO 

 

 

“Sebab sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 

telah selesai (urusan dunia), maka bersungguh-sungguhlah (dalam beribadah), 

dan hanya kepada Tuhan-mulah berharap.” 

(Q.S. Al-Insyirah ayat 5-8) 

 

“Boleh jadi Allah mencegah pemberian-Nya kepada kita sebagai bentuk anugerah, 

tertahannya kita dari keinginan kita sebagai bentuk kasih sayang, dan 

tertundanya kita dari meraih apa yang kita harapkan sebagai bentuk pertolongan 

dari-Nya, karena sesungguhnya Dia lebih mengetahui keadaan diri kita daripada 

diri kita sendiri.” 

 

“Jika kita memulainya dengan kepastian, kita akan berakhir dalam keraguan. 

Tetapi jika kita memulainya dengan keraguan, dan bersabar menghadapinya, kita 

akan berakhir dalam kepastian.” 

(Francis Bacon) 

 

“Kesalahan terbesar yang dibuat manusia dalam hidupnya adalah terus menerus 

mempunyai rasa takut bahwa mereka akan membuat kesalahan.”  

(Elbert  Hubbard) 

 

“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya. Hidup di tepi jalan dan 

dilempari orang dengan batu tetapi dibalas dengan buah." 

(Abu Bakar Sibli) 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 x

PERSEMBAHAN 

 

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada: 

Y Ibu dan Bapak, orang yang paling aku hormati yang telah berjuang keras 

dengan segala upaya, menantang panas matahari, menerobos hujan, 

menempuh perjalanan berkilo-kilo demi membiayai sekolah anak-anaknya. 

Perhatian yang penuh ketulusan, semangat yang tak pernah padam demi 

sebuah cita-cita yang sangat mulia. Semua diperjuangkan hanya untuk kami, 

Anaknya... Dengan segala kerendahan hati dan mengharap ridhoMu. 

Y Kakak dan adik-adikku tersayang Mb Leez, d’ Robi, dan d’ Puput, kalian  

bagian dagingku yang lain. Tetaplah berjuang untuk  meraih impian kalian. 

Bakti kita kepada orang tua tidak akan bisa menandingi jutaan pengorbanan 

yang telah mereka lakukan. Tidak ada yang membuat mereka bahagia kecuali 

kebahagiaan kita sebagai anaknya. 

Y Teruntuk  jiwa yang telah membuka langitku, dalam tiap lembar nafas jiwaku 

yang ikhlas membalutnya dengan segenggam embun hati dalam sebuah doa 

tuk sebuah nama... Eko Haryono, A.Md. Terima kasih atas pelajaran hidup 

yang telah kau berikan padaku.. Bahwa hidup ini keras, sekeras 

perjuanganmu... Semoga Allah masih mengijinkan kita untuk bertemu 

kembali dalam keadaan yang lebih baik... 

Y Gilang dan Phita, dua ponakan kecil yang senantiasa mewarnai hari-hariku. 

Y Mb Tatik, candaan dan sharing denganmu akan sangat kurindukan. 

Y Indah Tunjung, adik kecilku yang sangat dewasa.  

Y Teman-teman kos Qurrotaa’yun Blok E, terimakasih atas segala kasih sayang 

dan bantuan kalian selama ini.” 

Y Teman-teman Pendidikan Matematika ‘05 

Y Almamaterku tercinta. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xi

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan 

skripsi dengan judul “Analisis Kesalahan Menyelesaikan Soal Cerita Pokok 

Bahasan Statistika Pada Siswa Kelas XI Semester 1 MAN Karanganom Klaten 

Tahun Ajaran 2009/2010”. 

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan 

dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima 

kasih dan penghargaan setulusnya kepada: 

1. Prof. Dr. H. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., Dekan Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan UNS Surakarta yang telah memberikan izin penelitian. 

2. Dra. Hj. Kus Sri Martini, M.Si,  Ketua Jurusan P.MIPA Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan UNS Surakarta yang telah memberikan izin penelitian  

3. Triyanto, S. Si, M. Si, Ketua Program Pendidikan Matematika yang telah 

memberikan ijin penelitian. 

4. Drs. Ponco Sujatmiko, M. Si, Pembimbing I atas waktu, bimbingan dan segala 

dukungannya serta kesabaran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Rosihan Ariyuana, S.Si, M.Kom, Pembimbing II atas waktu, bimbingan, 

motivasi, dan segala dukungannya serta kesabaran bagi penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

6. Ira Kurniawati, S. Si, M. Pd, Pembimbing Akademik atas waktu, bimbingan, 

nasehat, ilmu dan segala dukungannya bagi penulis selama ini. 

7. Drs. H. Sriyana, Kepala MAN Karanganom Klaten yang telah memberikan 

izin serta dukungannya bagi penulis untuk mengadakan penelitian. 

8. Teguh Wiyono, S.Ag Guru Matematika MAN Karanganom Klaten yang telah 

memberikan kesempatan dan waktu untuk mengadakan penelitian. 

9. Siswa-siswi kelas XI IPA 2 MAN Karanganom Klaten yang telah membantu  

pelaksanaan penelitian ini. 

10. My little family, Ibu, Bapak, Mb’Leez, d’Robi, d’Puput. Terima kasih atas 

dukungan, doa, fasilitas, dan kasih sayang yang tiada pernah habis. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xii

11. Keluarga besar Qurrota’ayun Blok E, terima kasih untuk segala warna dan 

kenangan indah yang tak kan terlupakan. 

12. Teman-teman P.Math’05, terima kasih atas persahabatan selama ini. Semoga 

Allah menjaga tali persaudaraan kita. 

13. Seseorang di tempat yang teramat jauh yang telah memberi warna dalam 

hidupku. Terima kasih telah menjadi cinta, teman, dan sahabat yang 

menemaniku dan mengajarkanku tentang arti hidup yang sebenarnya. 

14. Semua pihak yang belum dapat  penulis sebutkan yang telah membantu dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari tidak ada kemutlakan bagi kebenaran yang datangnya 

dari manusia. Serta penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan 

guna penyempurnaan penulisan lebih lanjut. 

Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis pada 

khususnya dan pembaca pada umumnya. 

 

 

 

 

Surakarta,     Desember  2009 

 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xiii 

DAFTAR ISI 

 

 

HALAMAN JUDUL ...........................................................................................

HALAMAN PENGAJUAN .................................................................................

HALAMAN PERSETUJUAN .....................................................................

HALAMAN PENGESAHAN ..............................................................................

HALAMAN ABSTRAK ......................................................................................

HALAMAN MOTTO ..........................................................................................

HALAMAN PERSEMBAHAN...........................................................................

KATA PENGANTAR ..........................................................................................

DAFTAR ISI...................................................................................................

DAFTAR TABEL .........................................................................................

DAFTAR LAMPIRAN................................................................................. 

BAB I     PENDAHULUAN .................................................................................

A.  Latar Belakang Masalah................................................................

B.  Identifikasi Masalah ..........................................................................

C.  Pembatasan Masalah..........................................................................

D.  Rumusan Masalah .............................................................................

E. Tujuan Penelitian......................................................................... 

F. Manfaat Penelitian ...................................................................... 

BAB II   LANDASAN TEORI ............................................................................

A. Tinjuan Pustaka .................................................................................

1. Pengertian Belajar ................................................................

2. Pengertian Matematika................................................................

3. Masalah Menyelesaikan Soal Cerita ...........................................

4. Tinjauan Materi Pokok Bahasan Statistika ..........................

B. Kerangka Pemikiran.................................................................... 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN...................................................

A. Tempat dan Waktu Penelitian.....................................................

1. Tempat Penelitian.................................................................

 

 

 

i 

ii 

iii 

iv 

v 

ix 

x 

xi 

xiii 

xv 

xvi 

1 

1 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

6 

7 

8 

10 

14 

15 

15 

15 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xiv

2. Waktu Penelitian...................................................................

B. Jenis Penelitian........................................................................... 

C. Sumber Data................................................................................

D. Subyek Penelitian........................................................................

E. Teknik Pengumpulan Data..........................................................

1. Metode Tes............................................................................

2. Metode Wawancara.............................................................. 

3. Metode Observasi.................................................................

F. Validitas Data..............................................................................

G. Teknik Analisis Data...................................................................

H. Prosedur Penelitian.....................................................................

BAB IV HASIL PENELITIAN.....................................................................

A. Deskripsi dan Analisis Data........................................................

1. Data Hasil Observasi..............................................................

2. Data Hasil Tes........................................................................ 

3. Data Hasil Wawancara........................................................... 

B. Hasil Validasi Data.....................................................................

C. Pembahasan Hasil Analisis Data.................................................

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN.................................

A. Kesimpulan....................................................................................

B. Implikasi.........................................................................................

C. Saran ..............................................................................................

DAFTAR PUSTAKA.....................................................................................

LAMPIRAN....................................................................................................

15 

15 

15 

16 

16 

16 

17 

18 

18 

19 

19 

23 

23 

23 

28 

54 

72 

72 

92 

92 

96 

98 

101 

103 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xv

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 4.1 Deskripsi kesalahan dari jawaban siswa untuk soal 

nomor 1 ............................................................................. 

 

30 

Tabel 4.2 Deskripsi kesalahan dari jawaban siswa untuk soal 

nomor 2 …………………………………………………. 

 

31 

Tabel 4.3 Deskripsi kesalahan dari jawaban siswa untuk soal 

nomor 3 …………………................................................. 

 

33 

Tabel 4.4 Deskripsi kesalahan dari jawaban siswa untuk soal 

nomor 3 ............................................................................. 

 

35 

Tabel 4.5 Kesalahan-kesalahan siswa yang termasuk dalam Tipe 

Kesalahan I …………….................................................... 

 

72 

Tabel 4.6 Kesalahan-kesalahan siswa yang termasuk dalam Tipe 

Kesalahan II ……………................................................... 

 

77 

Tabel 4.7 Kesalahan-kesalahan siswa yang termasuk dalam Tipe 

Kesalahan III ……………................................................. 

 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xvi

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Triangulasi Data ................................................................... 103 

Lampiran 2 Pedoman Observasi Guru Mengajar .................................... 116 

Lampiran 3 Pedoman Observasi Siswa ................................................... 121 

Lampiran 4 Pedoman Wawancara ........................................................... 123 

Lampiran 5 Kisi-kisi Soal ........................................................................ 126 

Lampiran 6 Lembar Validitas................................................................... 127 

Lampiran 7 Soal ....................................................................................... 129 

Lampiran 8 Instrumen Tes ....................................................................... 131 

Lampiran 9 Soal Tes ……….................................................................... 139 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xvii

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bagi bangsa Indonesia pendidikan merupakan aspek yang sangat 

penting. Pendidikan sangat penting artinya dalam kehidupan manusia, karena pada 

dasarnya pendidikan merupakan suatu proses yang mampu membantu manusia 

dalam mengembangkan dirinya sehingga mampu menghadapi setiap perubahan 

yang terjadi. Pendidikan juga merupakan sarana vital dalam proses pengembangan 

sumber daya manusia dalam rangka pencapaian tujuan nasional. 

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan khususnya untuk memacu 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan mempengaruhi 

keberhasilan membangun masyarakat yang maju dan mandiri, pembangunan 

dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan agar pemanfaatan, 

pengembangan, dan penguasaannya dapat mempercepat peningkatan kecerdasan 

dan kemampuan bangsa, mempercepat proses pembaharuan, meningkatkan 

produktivitas dan efisiensi, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas, 

harkat dan martabat bangsa serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi harus didukung 

sumber daya manusia yang berkualitas. Peningkatan kualitas sumber daya 

manusia tersebut dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, penataan sistem 

kelembagaan serta penyediaan sarana dan prasarana. 

Pengembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus 

ditunjang oleh kemampuan pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan 

teknologi, ilmu pengetahuan terapan dan ilmu pengetahuan dasar secara 

seimbang. Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi adalah meningkatkan kemampuannya dalam bidang 

matematika. Matematika merupakan salah satu bidang ilmu yang perlu 

ditingkatkan penguasaannya, sebab matematika merupakan dasar dari ilmu 

pengetahuan yang lain, khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

1 
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Sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, matematika 

merupakan mata pelajaran yang mempunyai peranan cukup besar bagi siswa 

karena matematika berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi 

dengan simbol-simbol serta ketajaman penalaran yang dapat memperjelas dan 

menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seorang 

siswa digambarkan sebagai seseorang yang secara langsung melakukan kegiatan 

pada sebuah subyek tertentu secara luas, atau dengan kata lain digunakan bagi 

siapa saja yang sedang belajar (Ahmad dan Nanang, 2009). 

Matematika merupakan ilmu dasar yang terus mengalami perkembangan 

baik dalam segi teori maupun segi penerapannya. Sebagai ilmu dasar, matematika 

digunakan secara luas dalam segala bidang kehidupan manusia, sehingga 

diperlukan suatu upaya dalam pengajaran matematika agar dapat terlaksana secara 

optimal sehingga siswa dapat memahami matematika dengan baik. Oleh karena 

itu, dalam dunia pendidikan matematika dipelajari oleh semua siswa mulai dari 

tingkat sekolah dasar sampai pada tingkat perguruan tinggi, termasuk juga di 

tingkat Sekolah Menengah Atas ataupun yang sederajat, salah satunya yaitu 

Madrasah Aliyah. 

Banyaknya kesalahan yang dilakukan siswa dalam mengerjakan soal 

bisa menjadi petunjuk sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi. Dari 

kesalahan yang dilakukan siswa dapat diteliti dan dikaji lebih lanjut mengenai 

sumber kesalahan siswa. Sumber kesalahan yang dilakukan siswa harus segera 

mendapat pemecahan yang tuntas. Pemecahan ini ditempuh dengan cara 

menganalisis akar permasalahan yang menjadi penyebab kesalahan yang 

dilakukan siswa. Selanjutnya diupayakan alternatif pemecahannya, sehingga 

kesalahan yang sama tidak akan terulang lagi di kemudian hari. 

Pokok bahasan statistika merupakan salah satu bagian penting dari 

matematika yang diajarkan di Madrasah Aliyah. Pada pokok bahasan ini terdapat 

banyak rumus yang berbeda-beda yang harus digunakan siswa untuk mengerjakan 

soal-soal yang ada. Sebagian besar siswa biasanya hanya menghafal rumus-rumus 

yang ada tersebut tanpa memahami konsep dan cara memperoleh rumus itu 

terlebih dahulu. Selain itu, angka-angka yang disajikan dalam soal statistika 
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biasanya juga merupakan angka-angka yang agak rumit apabila diselesaikan 

secara manual serta memerlukan ketelitian tinggi dalam pengerjaannya. 

Akibatnya, siswa sering mengalami kesulitan dan sering melakukan kesalahan 

dalam mengerjakannya karena faktor kekurangpahaman terhadap materi dan 

konsepnya ataupun karena faktor kekurangtelitian pada saat mengerjakan soal 

tersebut. Pada pokok bahasan statistika ini, persoalan yang ada banyak yang 

disajikan dalam bentuk soal cerita. Hal ini karena kaitan pokok bahasan ini 

dengan kehidupan sehari-hari sangat banyak. Di sini siswa juga dapat melihat 

manfaat matematika secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. 

Untuk membantu mengatasi permasalahan dalam menyelesaikan soal 

cerita pada materi statistika maka perlu diinformasikan mengenai tipe-tipe 

kesalahan yang umumnya dilakukan siswa. Dengan demikian dari informasi yang 

diperoleh diharapkan membantu upaya memperbaiki proses pengajaran yang ada 

atau proses remidiasi bagi siswa yang melakukan kesalahan sehingga banyaknya 

kesalahan yang dilakukan siswa dapat diminimalisir pada proses belajar mengajar 

yang akan datang. 

Berdasar dari latar belakang di atas, maka peneliti akan meneliti 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada pokok bahasan statistika 

dengan mendiagnosis kesalahan-kesalahan siswa dalam menyelesaikan persoalan 

tersebut ditinjau dari aspek bahasa/terjemahan, tanggapan/konsep, dan 

strategi/langkah penyelesaian. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasar latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Banyak siswa di Madrasah Aliyah yang mengeluh karena sering mengalami 

kesulitan dalam memahami soal-soal matematika sehingga siswa seringkali 

melakukan berbagai macam kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal 

matematika yang diberikan. 

2. Adanya beberapa sebab siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal 

cerita pada materi statistika, misalnya kurangnya penguasaan konsep materi 
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statistika itu sendiri atau kurangnya latihan mengerjakan soal yang berkaitan 

dengan statistika dan soal-soal penerapan yang lebih luas dari materi tersebut. 

3. Belum terfikirnya oleh pendidik untuk mengatasi agar kesalahan yang sama 

tidak dilakukan lagi oleh siswa pada waktu yang akan datang saat siswa telah 

mempelajari materi pelajaran yang lebih kompleks. 

4. Perlunya informasi mengenai jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa 

untuk mempersiapkan proses remidiasi bagi siswa-siswa yang bermasalah 

secara umum. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah serta agar masalah yang dikaji dalam 

penelitian ini menjadi terarah dan tidak melebar terlalu jauh maka peneliti 

memberikan pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Pembahasan Materi 

Materi yang dibahas dalam penelitian ini adalah pokok bahasan statistika. 

2. Dalam hal ini penelitian difokuskan pada kesalahan-kesalahan yang dilakukan 

oleh siswa dalam menyelesaikan soal statistika. 

3. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian dibatasi pada siswa kelas XI IPA 2 Madrasah Aliyah Negeri 

Karanganom Klaten dan dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 

2009/2010. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasar hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang masalah 

tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Kesalahan-kesalahan apa saja yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita pada pokok bahasan statistika? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kesalahan yang dialami siswa dalam 

mengerjakan soal cerita pada pokok bahasan statistika? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan dan pembatasan masalah tersebut maka tujuan 

penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita pada pokok bahasan statistika. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan siswa melakukan 

kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita pada pokok bahasan statistika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari suatu penelitian menggambarkan nilai dan 

kualitas penelitian. Masalah dalam penelitian ini sangat penting untuk diteliti 

dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Dapat membantu siswa dalam mengatasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan 

dalam menyelesaikan soal cerita pokok bahasan statistika. 

2. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi guru yang bersangkutan dalam 

perbaikan proses pembelajaran berikutnya berdasarkan kesalahan-kesalahan 

yang dilakukan oleh siswa tersebut. 

3. Dapat menjadi referensi pada penelitian sejenis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Belajar 

Dalam pengertian umum, belajar merupakan suatu proses aktif yang 

memungkinkan manusia untuk menemukan hal-hal baru di luar informasi yang 

diberikan kepada dirinya. Belajar yang dilakukan oleh manusia merupakan bagian 

dari hidupnya, berlangsung seumur hidup, kapan saja, dimana saja, baik di 

sekolah maupun di luar sekolah. 

Winkel dalam Gino, dkk (2000: 6) mendefinisikan “Belajar adalah 

aktivitas mental (psikis) yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungan 

yang menghasilkan perubahan-perubahan pengetahuan pemahaman keterampilan 

dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat konstan dan berbekas”. 

Purwoto (1997: 24) menyatakan bahwa “Belajar adalah suatu proses 

yang berlangsung dari keadaan tidak tahu menjadi tahu atau dari tahu menjadi 

lebih tahu, dari tidak terampil menjadi terampil, dari belum cerdas menjadi cerdas, 

dari sikap belum baik menjadi bersikap baik, dari pasif menjadi aktif, dari tidak 

teliti menjadi teliti dan seterusnya”. Sedangkan menurut Cronbach dalam 

Sardiman (1990: 22) bahwa “Learning is shown by a change in behaviour as a 

result of experience”, dengan demikian belajar yang efektif adalah melalui 

pengalaman. 

Oemar (1992: 154) menyatakan bahwa “Belajar adalah perubahan 

tingkah lalu yang relatif mantap berkat latihan dan pengalaman”. 

Bertolak dari definisi-definisi yang telah diuraikan di atas, dapat 

diterangkan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku ke arah 

yang lebih baik sebagai hasil dari pengalaman dan aktivitas individu dengan 

lingkungan. 

 

 

 

6 
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2. Pengertian Matematika 

Definisi tentang pengertian matematika secara umum seringkali hanya 

dikemukakan oleh karena berfokus pada tinjauan pembuat definisi itu sendiri. 

Dengan demikian, banyak muncul definisi atau pengertian tentang matematika 

yang beraneka ragam atau dengan kata lain tidak terdapat satu definisi tentang 

matematika yang tunggal dan disepakati oleh tokoh atau ahli matematika. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 723) dinyatakan bahwa, 

“Matematika adalah ilmu tentang bilangan, hubungan antara bilangan dan 

prosedural operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah bilangan”. 

Pendapat lain mengatakan bahwa matematika merupakan pengetahuan 

yang disusun secara konsisten dengan mempergunakan logika deduktif. Artinya 

matematika merupakan pengetahuan yang bersifat rasional yang kebenarannya 

tidak tergantung kepada pembuktian secara empiris, tetapi deduktif. Dalam dunia 

keilmuan matematika berperan sebagai bahasa simbolik atau sarana komunikasi 

yang cermat, jelas dan tepat. Dalam hal ini matematika berperan ganda yakni 

sebagai ratu dan sekaligus pelayan. Sebagai ratu, matematika adalah merupakan 

bentuk tertinggi dari logika, sedangkan sebagai pelayan, matematika 

memungkinkan sistem pengorganisasian ilmu yang bersifat logis dan juga 

menyajikan pernyataan dalam bentuk model matematika yang ringkas dan jelas 

(Purwoto, 1997: 14). 

Definisi menurut R. Soedjadi (2000: 7), bahwasanya: 

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

b. Matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi. 
c. Matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logik dan berhubungan 

dengan bilangan. 
d. Matematika adalah pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan 

masalah tentang ruang dan bentuk. 
e. Matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur yang logik. 
f. Matematika adalah pengetahuan tentang aturan yang ketat. 
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Walau tidak terdapat satu pengertian tentang matematika yang tunggal 

dan disepakati oleh semua tokoh atau pakar matematika, namun dapat terlihat 

adanya ciri-ciri khusus atau karakteristik yang dapat merangkum pengertian 

matematika secara umum. Beberapa karakteristik itu adalah: 

a. Memiliki objek yang abstrak. 

b. Bertumpu pada kesepakatan. 

c. Berpola pikir deduktif. 

d. Memiliki simbol yang kosong dari arti. 

e. Memperhatikan semesta pembicaraan. 

f. Konsisten dalam sistemnya. 

 

3. Masalah Menyelesaikan Soal Cerita 

Soal cerita merupakan salah satu bentuk tes uraian. Tes uraian ini akan 

berfungsi untuk mendiagnosis kesulitan yang dialami oleh siswa. Dalam soal 

cerita, siswa dituntut kemampuannya untuk mengorganisir jawaban yang meliputi 

beberapa langkah yang harus dilakukan. Soal cerita dapat digunakan sebagai 

indikator kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan tes pada soal cerita 

tersebut. 

Soal cerita dalam pembelajaran matematika merupakan soal terapan dari 

pokok bahasan yang dihubungkan dengan masalah sehari-hari, atau suatu sistem 

susunan kalimat yang di dalamnya membentang bagaimana terjadinya suatu hal 

atau kejadian sehari-hari dalam bentuk yang sesederhana mungkin, dengan kata 

lain soal cerita yang menggunakan bahasa secara umum dan kemudian 

diterjemahkan ke dalam bahasa matematika. 

Akbar, dkk (1991: 50) menyatakan bahwa, langkah-langkah yang dapat 

dijadikan pedoman bagi siswa untuk menyelesaikan soal cerita adalah: 

a. Menemukan apa yang ditanyakan dalam soal cerita. 
b. Menemukan informasi atau keterangan yang esensial. 
c. Memilih operasi yang sesuai. 
d. Membuat kalimat matematikanya. 
e. Menyelesaikan kalimat matematikanya. 
f. Menyatakan jawab tersebut dalam Bahasa Indonesia sehingga menjawab 

pertanyaan dari soal cerita tersebut. 
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Dalam menyelesaikan soal cerita siswa banyak mengalami kesulitan. 

Penyelesaian soal cerita memang memerlukan tingkat pemahaman yang tinggi 

dibandingkan dengan penyelesaian soal bentuk hitungan. Dari langkah-langkah 

yang telah disebutkan di atas, banyak siswa yang masih mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan soal cerita antara lain: 

a. Ketidakmampuan siswa dalam memahami soal cerita akibat kurang 

pengetahuan siswa tentang konsep atau beberapa isilah yang diketahui. 

b. Ketidakmampuan siswa dalam mengubah soal berbentuk soal cerita ke 

dalam model atau kalimat matematika. 

c. Ketidakmampuan siswa dalam menyelesaikan model atau kalimat 

matematika. 

d. Ketidakmampuan siswa dalam menarik atau membuat kesimpulan dari 

penyelesaian model matematika. 

Kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita bisa diperinci lagi, 

diantaranya kesulitan pada waktu mengubah bentuk soal cerita menjadi model 

matematika, secara spesifik kesulitan muncul dalam menentukan apa yang 

diketahui, ditanyakan dan dalam membuat model matematikanya. 

Pada tahap selanjutnya, kesulitan mungkin akan timbul pada 

penyelesaian perhitungan model matematikanya. Hal tersebut bisa ditinjau dari 

pemahaman siswa dari maksud soal yang ditanyakan dan konsep materi yang 

telah diajarkan sebelumnya. Kemudian ditinjau dari kemampuan dan ketelitian 

siswa dalam berhitung. 

Letak kesalahan belajar yang dialami siswa dapat diidentifikasi melalui 

letak pada pola-pola kesalahan umum yang mereka lakukan dalam mengerjakan 

soal. Demikian halnya dalam matematika, kesulitan belajar siswa dapat 

diidentifikasi melalui letak kesalahan siswa dalam mengerjakan soal matematika. 

Arti (1994: 8) dalam penelitian yang dilakukannya menyatakan bahwa 

kesalahan yang dilakukan siswa dalam mengerjakan soal matematika antara lain: 
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1. Aspek bahasa/terjemahan 

Yaitu kesalahan dalam mengubah informasi ke dalam ungkapan 

matematika. Dari aspek bahasa biasanya siswa mengalami kesulitan dalam 

mencerna atau memahami bahasa, menafsirkan kata-kata atau simbol yang 

digunakan dalam matematika. Dengan kata lain, siswa mengalami 

kesulitan pada penggunaan bahasa matematika. 

2. Aspek tanggapan/konsep 

Kesalahan dalam menafsirkan atau tanggapan siswa dalam menafsirkan 

konsep, rumus dan dalil matematika. Sehingga terjadi kesalahan dalam 

menyelesaikan soal matematika. 

3. Aspek strategi/langkah penyelesian 

Kesalahan siswa ini terjadi jika siswa salah dalam memilih jalan 

penyelesaian atau jalan yang dipilih tidak tepat. Sehingga tidak dapat 

menentukan pemecahan soal. 

Dari beberapa jenis kesalahan yang dilakukan siswa tersebut, peneliti 

menggunakan 3 aspek untuk menentukan kesalahan dalam memecahkan soal pada 

pokok bahasan soal cerita dalam statistika, yaitu: 

1. Aspek  bahasa/memahami maksud soal sebagai tipe kesalahan I. 

2. Aspek tanggapan/konsep sebagai tipe kesalahan II. 

3. Aspek melakukan langkah penyelesaian soal sebagai tipe kesalahan III. 

 

4. Tinjauan Materi Pokok Bahasan Statistika 

Berbeda dengan ilmu-ilmu sains lain yang digunakan sebagai pedoman 

pengetahuan, statistika hanyalah sebagai alat bagi siswa dalam usahanya untuk 

menguasai fenomena yang muncul dalam mata pelajaran mereka (Chu, 2009).  

Statistika, sebuah cabang dari matematika terapan, adalah ilmu yang 

mempelajari cara-cara: 

(1) Mengumpulkan dan menyusun data, mengolah dan menganalisis data, serta 

menyajikan data dalam bentuk kurva atau diagram. 

(2) Menarik kesimpulan, menafsirkan parameter, dan menguji hipotesa (dugaan) 

yang didasarkan pada hasil pengolahan data. 
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Hasil pengolahan suatu kumpulan data diperoleh sebuah ringkasan data. 

Ringkasan data ini berupa sebuah nilai yang disebut statistik. 

Datum adalah catatan keterangan atau informasi yang diperoleh dari 

sebuah penelitian. Dalam pengertian yang sempit, datum diartikan sebagai catatan 

tentang tanggal, hari, dan bulan. Dalam matematika, datum dapat berbentuk 

bilangan, lambang, sifat atau keadaan dari objek yang sedang diteliti. Datum-

datum yang telah terkumpul disebut data atau kumpulan data.  

a. Ukuran Pemusatan Data 

Ada tiga buah nilai statistik yang dapat dipakai untuk memberikan 

gambaran tentang kumpulan data tadi, yaitu rataan, median, dan modus. 

1) Menentukan Rataan 

Rataan atau rataan hitung atau sering pula disebut mean. Rataan dari 

suatu kumpulan data ditentukan sebagai perbandingan jumlah semua nilai 

datum dengan banyak nilai datum. Dengan demikian, 

Rataan = 
diamatiyangdatumbanyak

diamatiyangnilaisemuajumlah
___

____
 

Secara umum, jika suatu kumpulan data terdiri atas nilai-nilai x1, x2, x3, . . . , 

xn, maka rataan dari kumpulan data itu ditentukan dengan rumus sebagai 

berikut: 

n

xxxx
x n++++
=

...321  atau  å
=

=
n

i
ix

n
x

1

1
 

dengan:  

x  (dibaca x bar); menyatakan rataan dari suatu kumpulan data 

n = banyak datum yang diamati, disebut ukuran kumpulan data 

xi = nilai datum yang ke-i 

Notasi Σ (dibaca: sigma) menyatakan penjumlahan suku-suku. 

2) Menentukan Median 

Median adalah sebuah nilai dari kumpulan data yang berada di tengah-

tengah, dengan catatan nilai kumpulan data itu telah diurutkan dari yang 

terkecil sampai dengan yang terbesar. 
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Jika nilai-nilai dalam suatu kumpulan data telah diurutkan, maka median 

dari kumpulan data itu dapat ditentuan sebagai berikut: 

i) Median ditetapkan sama dengan nilai datum yang di tengah, jika ukuran 

data n ganjil, atau 

ii) Median ditetapkan sebagai rataan dua nilai datum yang di tengah, jika 

ukuran data n genap. 

Secara umum, aturan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut. Misalkan 

suatu kumpulan data telah disajikan sebagai berikut: 

x1, x2, x3, . . . , xn-2, xn-1, xn 

dengan x1< x2 < x3 < . . . < xn-2 < xn-1 < xn, maka medan dari kumpulan data itu 

ditentukan sebagai berikut: 

i) Jika ukuran data n ganjil, maka mediannya adalah nilai datum yang di 

tengah atau nilai datum yang ke 
2

1+n
 

Ditulis:  Median = 
2

1+nx  

ii) Jika ukuran data n genap, maka mediannya adalah rataan dua nilai datum 

yang di tengah atau rataan dari nilai datum ke 
2
n

 dan nilai datum ke 1
2
+

n
 

Ditulis:  Median = ÷÷
ø

ö
çç
è

æ
+

+1
222

1
nn xx  

3) Menentukan Modus 

Selain rataan dan median dikenal pula ukuran pemusatan kumpulan data 

yang lain, yaitu modus. Modus dari suatu kumpulan data ditentukan sebagai 

nilai datum yang paling sering muncul atau nilai datum yang mempunyai 

frekuensi terbesar.  

Suatu kumpulan data yang hanya mempunyai satu modus disebut dengan 

unimodus, yang mempunyai dua modus disebut dengan bimodus, dan adapula 

kumpulan data yang mempunyai lebih dari dua modus disebut dengan 

multimodus. 
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b. Ukuran Letak Kumpulan Data 

Untuk statistik dengan ukuran data n > 4, dapat ditentukan 3 buah nilai 

yang membagi statistik itu menjadi 4 bagian yang sama. Ketiga nilai ini disebut 

kuartil, yaitu: 

· Kuartil pertama (Q1), yang membagi data menjadi n
4
1

 nilai datum. 

· Kuartil kedua (Q2), yang membagi data menjadi n
4
2

 nilai datum. 

· Kuartil ketiga (Q3), yang membagi data menjadi n
4
3

 nilai datum. 

Jika nilai-nilai kuartil (kuartil pertama Q1, kuartil kedua Q2, dan kuartil 

ketiga Q3) dari suatu kumpulan data telah ditentukan, maka dapat ditetapkan dua 

buah statistik yang terkait dengan nilai-nilai kuartil itu. Kedua nilai statistik itu 

adalah rataan kuartil dan rataan tiga. Rataan kuartil dan rataan tiga dari sebuah 

kumpulan data ditentukan melalui hubungan berikut: 

Rataan kuartil = ( )312
1

QQ +  

Rataan tiga = ( )321 2
4
1

QQQ +++  

c. Ukuran Penyebaran Kumpulan Data 

Ukuran penyebaran data yang ada hubungannya dngan nilai ratan dari 

suatu kumpulan data adalah ragam dan simpangan baku. Misalkan x  adalah 

rataan dari kumpulan data x1, x2, x3, . . . , xn, maka: 

· Ragam atau variansi kumpulan data itu ditentukan oleh: 

( )
2

1

2 1å
=

-=
n

i
i xx

n
S  

· Simpangan baku atau deviasi baku kumpulan itu ditentukan oleh: 

( )
2

1

2 1å
=

-==
n

i
i xx

n
SS  

dengan n sebagai ukuran data, xi = nilai datum yang ke-i, dan x  = nilai rataan. 

(Sartono, 2004: 4-23) 
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B. Kerangka Berpikir 

Belajar merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan manusia 

untuk menemukan hal-hal baru di luar informasi yang diberikan kepada dirinya. 

Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik 

sebagai hasil dari pengalaman dan aktivitas individu dengan lingkungan. 

Matematika adalah ilmu tentang bilangan, hubungan antara bilangan dan 

prosedural operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah bilangan. 

Pada kenyataannya dalam pembelajaran matematika sering ditemui soal terapan 

yang dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari yang bentuk soalnya bukan 

bilangan-bilangan melainkan soal cerita. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh kesalahan siswa 

serta menganalisis kesalahan siswa untuk mencari kesulitan siswa dalam 

mengerjakan soal cerita pokok bahasan statistika. Kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan persoalan tersebut antara lain ditinjau dari 

aspek bahasa/terjemahan, tanggapan/konsep, dan strategi/langkah penyelesaian. 

Adapun langkah-langkah yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut: 

1. Observasi KBM dalam materi soal cerita pokok bahasan statistika. 

2. Memberikan soal tes kepada siswa. 

3. Mengelompokkan jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa. 

4. Melakukan wawancara untuk konfirmasi jawaban siswa pada tes serta 

untuk mengetahui faktor timbulnya kesalahan yang dilakukan siswa. 

5. Melakukan triangulasi data. 

6. Menarik kesimpulan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 

Karanganom Klaten kelas XI IPA 2 tahun ajaran 2009/2010. 

 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil subyek penelitian siswa 

kelas XI IPA 2 semester 1 tahun ajaran 2009/2010, yaitu dari bulan Juli-Agustus 

2009. 

 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini ditinjau dari jenisnya termasuk penelitian deskriptif 

kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian mengenai status sekarang dari 

subyek yang sedang dipelajari. Bersifat kualitatif karena data yang dianalisis 

berupa data kualitatif yaitu berupa kesalahan siswa. Menurut Lexy (2007: 8-13) 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang mempunyai ciri-ciri yaitu mempunyai 

latar alamiah (konteks dari suatu keutuhan), manusia sebagai alat/instrumen, 

menggunakan metode kualitatif, analisis data secara induktif, penyusunan teori 

berasal dari data, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, desain bersifat 

sementara dan hasil penelitian, merupakan kesepakatan bersama. 

 

Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari hasil kegiatan observasi 

selama proses belajar mengajar berlangsung dengan materi pelajaran adalah 

statistika, hasil tes siswa pada pokok bahasan statistika dan hasil wawancara 

terhadap beberapa siswa. Selanjutnya dilakukan triangulasi data terhadap data 

yang diperoleh  tersebut untuk mendapatkan data yang valid. 
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Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini, subyek penelitian adalah siswa kelas XI IPA 2 MAN 

Karanganom Klaten tahun ajaran 2009/2010. Dari empat kelas yang ada, akan 

diambil satu kelas yang memiliki karakteristik yang menarik, berdasarkan 

informasi dari guru. Jumlah siswa di kelas XI IPA 2 ini adalah 19 siswa. 

Pemeberian tes akan dilakukan kepada 19 siswa tersebut. Kemudian dari 19 siswa 

itu, nantinya akan diambil 5 siswa yang akan diwawancarai untuk memperoleh 

informasi dan juga data tentang jenis-jenis kesalahan serta faktor-faktor 

penyebabnya. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik 

yang disesuaikan dengan bentuk penelitian kualitatif dan juga jenis sumber data 

yang dimanfaatkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain: 

1. Metode Tes 

Menurut Suharsimi (1998: 139), “Tes adalah serentetan pertanyaan atau 

latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, 

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk tes uraian yang 

bersifat diagnosis untuk mengetahui setiap langkah penyelesaian siswa sehingga 

dapat diketahui kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Tes uraian yang dimaksud 

adalah tes yang memuat soal yang berupa permasalahan dan penguraiannya 

sebagai jawabannya, sehingga pihak yang dites dituntut mengorganisasikan 

jawabannya berdasarkan latar belakang yang dimiliki. Tes uraian dalam penelitian 

ini digunakan untuk mengumpulkan kesalahan-kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan pokok bahasan statistika. 

Oleh karena dalam penelitian ini instrumen yang digunakan merupakan 

tes uraian diagnostik yaitu untuk mengetahui kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita pada pokok bahasan statistika, maka validitas yang akan 

digunakan dalam instrumen tes tersebut adalah validitas isi. Salah satu langkah 
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untuk melakukan validitas isi adalah dengan melakukan penelaahan terhadap 

setiap item tes. Penelaahan tes dilakukan dengan bantuan validator. 

Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini bersifat diagnostik 

artinya hanya ingin mengetahui letak kesalahan siswa dan karena kesalahan tidak 

berkaitan dengan skor, maka tidak perlu dilakukan uji reliabilitas terhadap 

instrumen tes yang digunakan. 

2. Metode Wawancara 

Metode wawancara (disebut pula interview) adalah cara pengumpulan 

data yang dilakukan melalui percakapan antara peneliti (atau orang yang ditugasi) 

dengan subyek penelitian atau responden atau sumber data (Budiyono, 2003: 52). 

Dalam hal ini pewawancara menggunakan percakapan sedemikian hingga yang 

diwawancara bersedia terbuka mengeluarkan pendapatnya. Biasanya yang diminta 

bukan kemampuan tetapi informasi mengenai sesuatu. 

Dalam jurnal oleh Koichu dan Harel (2007) dikemukakan bahwa: 

”A clinical task-based interview can be seen as a situation where the 

interview-interviewee interaction on a task is regulated by a system of explicit and 

implicit norms, values, and rules”. 

Dalam jurnal lain, Hurst (2007: 274) mengungkapkan bahwa: 

“Interview were chosen as the main data gathering strategy for the 

original project because it was felt that potentially ‘data rich’ environment this 

afforded would provide the best context for assesistry and probing for presence of 

three models of thinking (mathematical knowledge, contextual knowledge, and 

strategic knowledge) both before and following the intervention phase of project”. 

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa wawancara adalah situasi 

dimana terjadi interaksi antara pewawancara dan yang diwawancarai dengan 

pedoman wawancara berdasarkan pada hasil tugas/tes yang telah diberikan kepada 

yang diwawancarai. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer 

yang terbaik dengan tujuan menilai dan menyelidiki strategi belajar siswa. 

Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi dari subyek 

penelitian tentang kesulitan yang dialami dalam menyelesaikan soal cerita pokok 

bahasan peluang. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada siswa untuk 
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memastikan letak kesalahan yang dilakukan oleh siswa dan mengetahui penyebab 

terjadinya kesalahan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada 

pokok bahasan statistika. 

Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur 

karena pedoman wawancara dibuat setelah data hasil tes diperoleh. Subyek 

wawancara yaitu siswa-siswa dengan kesalahan yang berbeda-beda yang 

mewakili kesalahan siswa lain yang melakukan kesalahan yang sama. 

3. Metode Observasi 

Budiyono (2003: 53) menyatakan bahwa, “Observasi atau pengamatan 

adalah cara pengumpulan data dimana peneliti (atau orang yang ditugasi) 

melakukan pengamatan terhadap subyek penelitian sehingga subyek tidak tahu dia 

sedang diamati”. Metode observasi pada penelitian ini untuk mengamati 

berlangsungnya proses belajar mengajar. Metode observasi dalam penelitian ini 

hanya untuk mengetahui aktivitas siswa dan guru serta interaksi antara siswa dan 

guru dalam proses belajar mengajar menyelesaikan masalah soal cerita pokok 

bahasan statistika. Selain itu juga sebagai gambaran awal penelitian serta dapat 

digunakan untuk memperkuat hasil analisis data. Dan juga sebagai salah satu 

sumber informasi untuk mengetahui penyebab kesalahan yang dilakukan siswa. 

 

Validitas Data 

Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan suatu data akan 

dilakukan melalui triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Lexy, 2007: 

330). 

Pada penelitian ini triangulasi data dilakukan dengan cara 

membandingkan data hasil analisis jawaban siswa dengan data hasil wawancara. 

Validasi dilakukan untuk menguji keabsahan data yang diperoleh dari subyek 

penelitian agar diperoleh data yang valid. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxxv

Teknik Analisis Data 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, maka analisis 

datanya adalah non statistik. Hal ini karena pada penelitian kualitatif data yang 

muncul berupa kata-kata dan bukan rangkaian angka. Analisis data kualitatif 

terdiri dari 3 alur kegiatan yang tidak bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data 

dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data sebagaimana diungkapkan Miles 

dan Huberman (1992: 16): “Analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatam 

yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi data”. 

Di dalam penelitian ini, berdasarkan atas jawaban siswa kemudian 

dianalisis tahap-tahap atau langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan siswa. 

Data hasil observasi, data dari jawaban tes dan data dari wawancara dibandingkan 

untuk mendapatkan data yang valid. Kemudian dilakukan reduksi data, yaitu 

proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data “kasar” dari catatan-catatan di lapangan (Miles dan Huberman, 

1992: 16). Proses reduksi data ini bertujuan utuk menghindari penumpukan data 

atau informasi dari siswa, kemudian data yang telah valid disajikan untuk tiap 

jenis tipe kesalahan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. 

 

Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan sekumpulan langkah-langkah secara urut 

dari awal hingga akhir yang digunakan dalam penelitian. Prosedur penelitian yang 

digunakan dalam penelitan ini adalah sebagai berikut: 

Pembuatan proposal penelitian 

Pembuatan instrumen tes 

Melakukan perijinan ke lembaga terkait 

Dalam penelitian ini perijinan dilakukan di MAN Karanganom Klaten 
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Pelaksanaan penelitian 

Observasi 

Observasi yang dilakukan adalah observasi pada saat proses belajar 

mengajar berlangsung yang terdiri dari observasi guru mengajar dan 

observasi siswa. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

proses penyampaian materi dari guru ke siswa. Selain itu untuk 

mengetahui kegiatan siswa selama proses belajar mengajar. 

Tes tertulis 

Tes tertulis dilakukan setelah materi yang digunakan untuk 

penelitian selesai diberikan. Tes berbentuk uraian dimana siswa diberi 

petunjuk dalam penyelesaiannya. Petunjuk penyelesaiannya diberikan 

untuk melihat pemahaman siswa dalam setiap tahap-tahap penyelesaian 

soal cerita, yaitu siswa diharuskan menjawab pertanyaan dengan 

menuliskan apa yang diketahui dari soal, apa yang ditanyakan dari soal 

beserta jawaban dari soal tersebut. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jawaban-jawaban dari 

subyek yang mengalami kesalahan sebagai informasi saat analisis 

dilakukan. Dalam penelitian ini akan dianalisis kesalahan-kesalahan siswa 

dalam menyelesaikan soal materi statistika. Dari masing-masing kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan materi statistika dikelompokkan termasuk 

kesalahan dalam aspek apa saja berdasarkan langkah-langkah dalam 

penyelesaian soal cerita. Dari sekian bentuk kesalahan yang muncul, 

kemudian diklasifikasikan menjadi beberapa tipe kesalahan. Tahap-tahap 

yang harus dikuasai siswa dalam menyelesaikan soal tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1) Tahap penterjemahan atau pengubahan masalah yang diberikan 

menjadi suatu kekuatan matematika. 

a) Mengetahui apa yang diketahui dari soal tersebut. 

b) Mengetahui apa yag ditanyakan. 

c) Membuat pemodelan atau kalimat matematika. 
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2) Tahap penyelesaian kalimat matematika, dimana pada tahap ini siswa 

harus mampu menyelesaikan penterjemahan masalah yang telah 

dibuatnya. Oleh karena itu siswa harus mampu: 

a) Memahami konsep dari ukuran pemusatan kumpulan data, ukuran 

letak kumpulan data, ukuran penyebaran kumpulan data. 

b) Meggunakan rumus dengan tepat. 

c) Mengetahui algoritma/langkah penyelesaian. 

d) Benar dalam melakukan perhitungan. 

3) Tahap pembuatan kesimpulan atau menjawab permasalahan semula 

dengan kalimat verbal (kalimat sehari-hari). Hal ini karena perhitungan 

akhir bukanlah penyelesaian sebenarnya. 

 

Dari beberapa hal yang harus dikuasai oleh siswa pada penyelesaian 

soal di atas, muncul suatu tipe kesalahan antara lain: 

a) Tipe I, yaitu kesalahan dalam memahami atau menginterpretasikan 

soal. 

Hal ini terjadi apabila siswa mengalami kesalahan pada 1a, 1b atau 1c. 

b) Tipe II, yaitu kesalahan dalam menentukan langkah penyelesaian soal. 

Hal ini terjadi apabila siswa mengalami kesalahan pada 2a atau 2b. 

c) Tipe III, yaitu kesalahan dalam membuat kesimpulan/penyelesaian 

akhir. 

Hal ini terjadi apabila siswa mengalami kesalahan pada 2c, 2d atau 3. 

Wawancara 

1) Memutuskan subyek wawancara 

Peneliti menentukan subyek wawancara berdasarkan kesalahan 

yang dialami siswa. Subyek wawancara bisa dipilih bisa saja 

mempunyai beberapa kesalahan sekaligus. Jadi, bisa subyek yang 

dipilih mempunyai beberapa kesalahan yang sama dan tidak harus 

setiap kesalahan memerlukan satu subyek.  

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxxviii 

2) Pelaksanaan wawancara 

Setelah subyek wawancara ditentukan, peneliti mulai 

melaksanakan wawancara. Tujuannya adalah untuk memperoleh 

informasi untuk menjelaskan kesalahan yang dialami siswa. 

Validitas data 

Validitas data dilakukan dengan membandingkan data hasil tes 

menyelesaikan soal cerita pada pokok bahasan statistika dan data hasil 

wawancara terhadap siswa yang dipilih berdasarkan kesalahan yang 

dilakukannya. 

Analisis data 

Analisis data meliputi tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan antara 

lain reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.  

Penyusunan laporan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi dan Analisis Data 

 

1. Data Hasil Observasi 

a. Observasi Guru Mengajar 

Observasi guru mengajar dilakukan saat guru mengajar di kelas XI IPA 

2 pada materi statistika. Observasi ini dilakukan untuk menggali informasi tentang 

proses belajar mengajar yang berlangsung pada materi tersebut. Pada pengamatan 

terhadap guru saat mengajar, peneliti memperoleh informasi sebagai berikut: 

1) Penguasaan guru terhadap materi statistika cukup baik. Hal ini dapat 

dilihat dari proses penyampaian materi yang dilakukan secara lisan dan 

tertulis, guru hanya sesekali melihat ke buku sumber. Sebelum 

menyampaikan materi, guru sebelumnya menanyakan tugas yang 

diberikan sebelumnya apakah ada kesulitan atau menanyakan kesulitan 

materi yang telah diberikan sebelumnya. Kadang-kadang guru membahas 

tugas-tugas tersebut atau hanya membahas tugas yang dianggap sulit. 

Dalam penyampaian materi pelajaran, guru sebelumnya menuliskan materi 

yang akan disampaikan di papan tulis kemudian menjelaskan materi 

tersebut. Dalam menyampaikan materi, guru terlebih dahulu meminta 

perhatian siswa untuk mendengarkan penjelasan dari guru, hal ini karena 

sebagian siswa juga mencatat ketika guru menulis di papan tulis dan 

sebagian lagi bercakap-cakap dengan teman yang lain. Setelah itu guru 

menanyakan kepada siswa tentang kejelasan dari penyampaian materi 

tersebut. Dalam menunggu pertanyaan dari siswa dan memberikan 

kesempatan siswa untuk mencatat, guru berkeliling di dalam kelas dan 

menghampiri meja siswa karena ada sebagian siswa yang bertanya ketika 

guru menghampiri mejanya. Guru mempunyai beberapa sumber buku yang 

digunakan untuk referensi materi tersebut. Materi yang ditulis di papan 

tulis biasanya diambil daru beberapa buku sekaligus sehingga hampir 

23 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xl

seluruh siswa menyalin materi yang ditulis oleh guru. Hal ini karena buku 

penunjang yang dimiliki sebagian besar siswa hanya LKS dan buku wajib 

dari perpustakaan. 

2) Metode mengajar yang digunakan oleh guru adalah metode ceramah yang 

disertai tanya jawab dan metode pemberian tugas. Metode ceramah dan 

tanya jawab digunakan guru dalam menerangkan materi tetapi tanya jawab 

yang digunakan guru seringkali hanya untuk menanyakan kesulitan-

kesulitan siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru. Guru 

jarang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengukur kedalaman 

pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Pertanyaan guru lebih sering 

berkaitan dengan jawaban akhir soal saja. Sebelum menjelaskan materi, 

terlebih dahulu guru menuliskan materi di papan tulis yang berkaitan 

dengan definisi dan rumus-rumus yang digunakan dalam penyelesaian 

masalah yang berkaitan dengan materi tersebut. Tetapi dalam proses 

pembelajaran guru jarang menjelaskan proses perolehan rumus-rumus 

tersebut. Dalam menjelaskan materi, guru juga memberikan contoh-contoh 

soal beserta pembahasannya. Dalam pengerjaannya, guru juga melibatkan 

siswa. Soal-soal yang diberikan guru pun tipenya hampir sama dengan 

tipe-tipe sebelumnya. Dalam pembahasan soal yang diberikan, guru lebih 

berorientasi pada jawaban akhirnya saja. Bila ada beberapa jawaban siswa 

yang berbeda sekaligus guru lebih memilih jawaban yang benar saja untuk 

dikerjakan di papan tulis. Ketika mengerjakan soal di papan tulis, tidak ada 

siswa yang bersedia secara sukarela ke depan, oleh karena itu guru 

biasanya menunjuk salah satu siswanya. Untuk menambah latihan siswa 

terhadap persoalan yang berkaitan dengan materi tersebut, di akhir 

pelajaran guru memberikan tugas rumah dimana soal tersebut berasal dari 

LKS yang dimiliki oleh seluruh siswa atau guru mendiktekan soal-soal 

yang berasal dari buku referensi guru. 

3) Tugas yang diberikan oleh guru dapat dikategorikan menjadi dua macam, 

yaitu tugas yang langsung dikerjakan di kelas dan tugas yang dikerjakan di 

rumah. Tugas yang dikerjakan di kelas biasanya diberikan setelah guru 
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menjelaskan materi tersebut. Soal biasanya dituliskan di papan tulis atau 

didiktekan oleh guru, kadang-kadang guru juga melihat beberapa soal di 

LKS. Soal-soal yang tidak selesai dikerjakan di kelas biasanya dijadikan 

tugas rumah. Sedangkan untuk tugas-tugas di rumah guru menggunakan 

soal-soal yang ada di LKS atau mendiktekan soal-soal yang dibuat guru. 

Untuk soal-soal yang ada pada buku wajib jarang digunakan atau dibahas. 

Dalam membahas soal, tidak semua tugas yang diberikan guru dikerjakan 

di depan kelas, hanya sebagian saja yang dianggap sulit. Guru biasanya 

hanya menanyakan jawaban akhirnya saja. Guru juga tidak memeriksa 

satu per satu tugas yang dikerjakan siswa dan jarang sekali memberikan 

penilaian terhadap tugas yang diberikan kepada siswa. Selain itu, guru 

juga sering mengerjakan sendiri soal yang diberikan sehingga membuat 

sebagian siswa kurang berusaha dan hanya mengandalkan jawaban dari 

guru. Pertanyaan yang diberikan siswa lebih tertuju kepada penyelesaian 

soal-soal dan jawaban akhir dari suatu soal saja. 

4) Pada saat menerangkan materi statistika guru langsung memberikan rumus 

yang ada beserta definisi-definisi yang ada, jadi guru tidak menggali 

kemampuan siswa untuk memahami proses perolehan dari rumus tersebut. 

Sehingga terkesan bahwa untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan 

dengan statistika cukup menghafal rumusnya saja. 

5) Hubungan antara guru dengan siswa di kelas juga terjalin dengan cukup 

baik. Hal ini terlihat dari interaksi antara guru dengan siswa pada saat 

proses pembelajaran sedang berlangsung. Guru sering bercanda dengan 

siswa di dalam proses pembelajaran sehingga suasana belajar tidak 

menegangkan. 

b. Observasi terhadap Siswa 

Pada saat observasi terhadap siswa dalam proses kegiatan belajar 

mengajar peneliti memperoleh informasi sebagai berikut: 

1) Lokasi MAN Karanganom Klaten cukup strategis karena letaknya jauh 

dari keramaian. Lokasi kelas XI IPA 2 pun juga cukup strategis karena 

letaknya yang berada di bagian dalam sekolah sehinggga suasananya 
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terlihat tenang dan tidak terlalu bising. MAN Karanganom Klaten 

merupakan salah satu sekolah yang berbasiskan pada nilai-nilai ajaran 

agama islam. Karena itu tidak salah jika semua siswanya pun beragama 

islam. Sebelum dimulai proses belajar-mengajar, setiap paginya di sekolah 

ini selalu melakukan tadarus bersama terlebih dahulu selama kurang lebih 

15 menit.  Tadarus ini wajib diikuti oleh semua siswa di kelasnya masing-

masing dengan dipimpin dari pusat sekolah. Selain itu, berbeda dengan 

sekolah-sekolah setingkat SMA yang lain, di sekolah ini setiap minggunya 

pelajaran matematika hanya diajarkan sebanyak 5 jam pelajaran. Khusus 

untuk kelas XI IPA 2, pelajaran matematika diajarkan pada hari senin jam 

ke-1 dan jam ke-2, hari selasa jam ke-1 dan jam ke-2, dan hari jum’at jam 

ke-3. Sedikitnya jumlah jam pelajaran matematika di sekolah ini bila 

dibandingkan dengan sekolah-sekolah setingkat SMA yang lain adalah 

karena banyaknya mata pelajaran yang diberikan di sekolah ini. Selain 

mata pelajaran-mata pelajaran umum seperti yang diajarkan di sekolah-

sekolah lain, di sekolah ini juga diberikan mata pelajaran-mata pelajaran 

yang berasaskan islam. Khusus untuk kelas XI, pada semester 1 ini, mata 

pelajaran-mata pelajaran islam yang diberikan antara lain, Sejarah 

Kebudayaan Islam, Aqidah dan Akhlaq, Fiqih, dan Qur’an-Hadits.  

2) Pada saat proses pembelajaran matematika sedang berlangsung, sebagian 

besar siswa memperhatikan penjelasan dari guru, akan tetapi apabila guru 

sedang menulis di papan tulis ada beberapa siswa yang cenderung ramai. 

Pada saat peneliti melakukan observasi, apabila pada jam pelajaran 

berikutnya akan ada ulangan mata pelajaran lain, biasanya perhatian siswa 

banyak tertuju pada mata pelajaran tersebut. Ketika guru sedang menulis 

di papan tulis sebagian siswa justru sibuk belajar bahkan pada saat guru 

sedang menerangkan pun sebagian siswa tetap membaca materi lain. 

Kebanyakan yang melakukan adalah siswa yang duduk di bagian tengah 

atau yang jauh dari tempat guru menerangkan. Di waktu yang berbeda, 

jika pada jam pelajaran selanjutnya ada tugas yang harus dikumpulkan 
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maka ada sebagian siswa yang kurang memperhatikan dan mereka justru 

mengejakan tugas mata pelajaran lain karena belum mengerjakan. 

3) Keaktifan siswa dalam mengajukan pertanyaan kepada guru sangat 

kurang. Hal ini terlihat selama peneliti melakukan observasi di kelas 

tersebut tidak ada siswa yang bertanya mengenai materi yang disampaikan 

guru meskipun banyak diantara mereka yang belum paham. Apabila 

mereka menemui kesulitan atau hal-hal yang dianggap belum jelas mereka 

lebih suka bertanya kepada teman sebangku atau teman lain yang dianggap 

lebih bisa. Jika ada kesempatan bertanya yang diberikan guru, mereka 

lebih suka diam. Meskipun tidak paham, mereka sungkan atau malu 

bertanya dengan guru. Ada juga yang beralasan meskipun mereka tidak 

paham tapi mereka bingung apa yang mau ditanyakan. Siswa mau 

bertanya pada guru bila guru sedang berkeliling di dalam kelas dan 

menghampiri meja mereka. Pertanyaan terhadap guru lebih sering 

ditujukan kepada jawaban akhir dari suatu soal atau pemecahan suatu soal. 

Dan itu pun hanya sebagian kecil siswa saja yang mau bertanya. Ketika 

guru mendekati mereka, biasanya meraka menunjukkan sikap aktif 

mengerjakan.  

4) Siswa kurang aktif dalam menjawab pertanyaan dari guru. Hal ini terlihat 

ketika guru memberikan pertanyaan kepada siswa, maka jarang ada siswa 

yang mau menjawab. Mereka mau menjawab ketika mereka ditunjuk oleh 

guru saja. Kadang-kadang ketika siswa mau menjawab pertanyaan dari 

guru mereka terlebih dahulu bertanya kepada teman lain. Hal ini 

memperlihatkan bahwa mereka kurang percaya diri dengan kemampuan 

mereka sendiri. Siswa juga kurang antusias ketika mendengarkan 

penjelasan dari guru. Hal ini terlihat ketika guru memberikan soal-soal 

latihan mereka cenderung menuggu jawaban yang akan ditulis di papan 

tulis. Sebagian siswa juga terlihat bermalas-malasan, hal ini karena 

kemungkinan siswa jenuh dengan penyampaian materi dari guru dimana 

sebagian besar menggunakan metode ceramah. 
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5) Meskipun para siswa mengerjakan tugas yang diberikan guru, namun 

kebanyakan dari mereka tidak mengerjakan secara mandiri. Banyak dari 

mereka yang mencontek jawaban teman bahkan ada juga yang tidak 

mengerjakan sama sekali dan hanya menunggu jawaban yang ada di papan 

tulis. Ketika mereka mencontek tugas dari teman, hanya sebagian kecil 

siswa saja yang mau menanyakan proses perolehan hasil tersebut. Bagi 

mereka yang penting adalah sudah memperoleh jawaban dari tugas 

tersebut. Sebagian siswa yang tidak mengerjakan tugas memberikan alasan 

mereka tidak mengerjakan tugas itu karena tugas-tugas tersebut tidak 

dinilai sehingga mereka malas mengerjakannya.  

6) Aktifitas belajar siswa dengan sesama teman kurang terlihat, meskipun ada 

materi atau hal-hal yang belum jelas. Hal ini terlihat dari sebagian kecil 

siswa saja yang memanfaatkan waktu-waktu luang untuk berdiskusi atau 

menanyakan materi-materi yang belum jelas. Bahkan ketikan proses 

belajar berlangsung aktivitas diskusi dengan teman juga kurang terlihat. 

Waktu kosong atau waktu-waktu luang yang lain lebih banyak digunakan 

untuk bercanda dengan teman baik di dalam maupun di luar kelas. 

 

2. Data Hasil Tes 

a. Deskripsi Kesalahan 

Dari jawaban para siswa, peneliti dapat mengetahui kesalahan-kesalahan 

yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi Statistika. 

Berikut ini deskripsi kesalahan pada jawaban siswa kelas XI IPA 2 MAN 

Karanganom Klaten: 

Soal nomor 1 

Rataan nilai ujian Bahasa Indonesia dari 34 siswa adalah 49. Jika nilai seorang 

siswa yang bernama Ali digabungkan dengan kelompok tadi, nilai rataan yang 

sekarang menjadi 50. Berapakah nilai ujian Bahasa Indonesia yang diperoleh Ali? 

Kunci jawaban: 

Diketahui: 

Misalkan  
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m : banyaknya siswa awal 

m = 34 

mx  : rataan nilai ujian dari 34 siswa 

mx  = 49 

xa : nilai ujian yang diperoleh Ali 

n : banyaknya siswa setelah ditambah Ali 

n = 35 

nx  : rataan nilai ujian yang baru 

nx = 50 

Ditanyakan: Nilai ujian Bahasa Indonesia yang diperoleh Ali. 

Jawab: 

Ø Rataan nilai ujian untuk 34 siswa: 

å
=

=
m

i
im x

m
x

1

1
 å

=

=Û
34

134
1

49
i

ix  

å
=

=Û
34

1

3449
i

ixx  

1666
34

1

=Ûå
=i

ix  

Ø Rataan nilai ujian setelah digabung dengan Ali: 

å
=

=
n

i
in x

n
x

1

1
ú
û

ù
ê
ë

é
+=Û å

=

m

i
ian xx

n
x

1

1
 

ú
û

ù
ê
ë

é
+=Û å

=

34

135
1

50
i

ia xx  

å
=

+=Û
34

1

3550
i

ia xxx  

16661750 +=Û ax  

ax=-Û 16661750  

84=Û ax  

Jadi, nilai ujian Bahasa Indonesia yang diperoleh Ali adalah 84. 
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Tabel 4.1. Deskripsi kesalahan dari jawaban siswa untuk soal nomor 1. 

Deskripsi kesalahan siswa Nomor subyek 

Tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan dari soal. 

2, 10, 14 

Tidak menuliskan model matematikanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

Salah dalam melakukan perhitungan. 5 

Tidak menuliskan kesimpulan akhir jawaban. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 18 

 

Soal nomor 2 

Berikut adalah kumpulan data suhu pada siang hari (dalam oC) di sebuah wilayah 

pesisir yang diamati selama 30 hari. 

25  25  28  26  29  30  25  21  20  21 

24  23  25  25  27  26  27  24  23  21  

24  27  27  26  27  23  27  27  26  24 

a. Tentukan mediannya! 

b. Tentukan modusnya! 

Kunci jawaban: 

Diketahui: 

n : jumlah data 

n = 30 

Ditanyakan: 

a. Median 

b. Modus 

Jawab: 

a. Untuk mencari median, data diurutkan terlebih dahulu: 

20  21  21  21  23  23  23  24  24  24 

24  25  25  25  25  25  26  26  26  26 

27  27  27  27  27  27  27  28  29  30 

Karena jumlah datanya genap, n = 30, maka: 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xlvii 

Median = ÷÷
ø

ö
çç
è

æ
+

+1
222

1
nn xx  

 = ÷÷
ø

ö
çç
è

æ
+

+1
2

30

2

302
1

xx  

 = ( )16152
1

xx +  

 = ( )2525
2
1

+  

 = 25 

Jadi, median dari kumpulan data itu adalah 25. 

b. Karena 27 merupakan nilai datum yang paling sering muncul, yaitu sebanyak 7 

kali, maka modus dari kumpulan data tersebut adalah 27. 

 

Tabel 4.2. Deskripsi kesalahan dari jawaban siswa untuk soal nomor 2. 

Deskripsi kesalahan siswa Nomor subyek 

Tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan dari soal. 

2, 5, 10, 13, 14, 16, 18 

Tidak mengurutkan datanya terlebih dahulu. 2, 14 

Salah dalam melakukan perhitungan. 14 

Tidak menuliskan kesimpulan akhir jawaban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

 

Soal nomor 3 

Empat belas bola logam terbuat dari bahan logam yang sama dan tiap bola itu 

mempunyai garis tengah yang sama. Hasil pengukuran berat (dalam kg dan teliti 

sampai satu tempat desimal) dari 14 bola logam itu diperoleh kumpulan data 

sebagai berikut: 

7,0    5,6    6,1    7,2    6,9    6,7    5,4 

6,0    6,5    5,7    6,6    6,2    6,3    5,9  

a. Tentukan rataan kuartil (RK)! 

b. Tentukan rataan tiga kuartil (RT)! 
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Kunci jawaban: 

Diketahui: 

n : jumlah bola logam 

n = 14 

Ditanyakan: 

a. Rataan kuartil (RK) 

b. Rataan tiga kuartil (RT) 

Jawab: 

Untuk mencari rataan kuartil serta rataan tiganya, maka kumpulan data diurutkan 

terlebih dahulu: 

5,4   5,6   5,7   5,9   6,0   6,1   6,2    

6,3   6,5   6,6   6,9   6,7   7,0   7,2 

Kuartil pertama = Q1 = 5,9 

Kuartil kedua = Q2 = ( ) 25,63,62,6
2
1

=+  

Kuartil ketiga = Q3 = 6,7 

a. Rataan kuartil  = ( )312
1

QQ +  

= ( )7,69,5
2
1

+  

= 6,3 

Jadi, rataan kuartilnya adalah 6,3 

b. Rataan tiga kuartil = ( )321 2
4
1

QQQ ++  

   = ( )7,625,629,5
4
1

+×+  

   = ( )7,65,129,5
4
1

++  

   = ( )51,2
4
1

 

= 6,275 

Jadi, rataan tiga kuartilnya adalah 6,275 
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Tabel 4.3. Deskripsi kesalahan dari jawaban siswa untuk soal nomor 3. 

Deskripsi kesalahan siswa Nomor subyek 

Tidak menuliskan apa yang diketahui dari 

soal. 

2, 4, 5, 10, 13, 14 

Tidak menuliskan apa yang ditanyakan dari 

soal. 

2, 4, 5, 10, 13, 14, 15 

Tidak mengurutkan datanya terlebih dahulu. 4, 5, 6, 14 

Salah menentukan algoritma/ langkah 

penyelesaian. 

1, 2, 4, 5, 8, 9, 14 

Salah menggunakan rumus.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

Salah dalam melakukan perhitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

Tidak menuliskan kesimpulan akhir jawaban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

 

Soal nomor 4 

Nilai ulangan Matematika dari 7 orang murid disajikan dalam kumpulan data 

berikut: 

43   46   51  51   60   66   68 

a. Tentukan ragam/variansinya! 

b. Tentukan simpangan baku/standar deviasinya! 

Kunci jawaban: 

Diketahui: 

n : jumlah murid 

n = 7 

x1 = 43, x2 = 46, x3 = 51, x4 = 51,  

x5 = 60, x6 = 66, x7 = 68 

Ditanyakan: 

a. Ragam/variansinya (S2) 

b. Simpangan baku/standar deviasinya (S) 
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Jawab: 

Nilai rataannya: 

å
=

=
n

i
ix

n
x

1

1
 å

=

=Û
7

17
1

i
ixx  

)(
7
1

7654321 xxxxxxxx ++++++=Û  

)68666051514643(
7
1

++++++=Û x  

)385(
7
1

=Û x  

55=Û x  

a. Ragamnya: 

( )
2

1

2 1å
=

-=
n

i
i xx

n
S   

( )
27

1

2

7
1å

=

-=Û
i

i xxS  

7
12 =Û S [ ( ) ( ) ( ) ( )24

2

3

2

2

2

1 xxxxxxxx -+-+-+-  

( ) ( ) ( )27

2

6

2

5 xxxxxx -+-+-+ ] 

= 
7
1

[ ( ) ( ) ( ) +-+-+- 222 555155465543  

( ) ( ) ( ) ( )2222 5568556655605551 -+-+-+- ] 

= 
7
1

 [(-12)2 + (-9)2 + (-4)2 +(-4)2 + (5)2 + 

(11)2 + (13)2] 

= 
7
1

 [144 + 81 + 16 + 16 + 25 + 121 + 169] 

= 
7
1

[572] 

= 81,71 

Jadi, ragam untuk kumpulan data itu adalah 81,71 
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b. Simpangan bakunya: 

2SS =  

 = 71,81  

 = 9,04 

Jadi, simpangan baku untuk kumpulan data itu adalah 9,04. 

 

Tabel 4.4. Deskripsi kesalahan dari jawaban siswa untuk soal nomor 4. 

Deskripsi kesalahan siswa Nomor subyek 

Tidak menuliskan apa yang diketahui dari 

soal. 

2, 10, 13, 14, 18 

Tidak menuliskan apa yang ditanyakan dari 

soal. 

2, 5, 10, 13, 14, 15, 18 

Salah menentukan algoritma/ langkah 

penyelesaian. 

4, 14 

Salah menggunakan rumus.  1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 18 

Salah dalam melakukan perhitungan. 6, 7, 8, 14, 15, 17 

Tidak menuliskan kesimpulan akhir jawaban. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

 

b. Analisis Kesalahan 

Berikut ini adalah penyajian beberapa kesalahan yang dilakukan siswa 

dalam mengerjakan soal cerita pada materi statistika, beserta kemungkinan 

penyebab terjadinya kesalahan tersebut. Dari 19 siswa diambil 5 siswa yang 

mewakili setiap tipe kesalahan. 

1) Analisa kesalahan siswa dengan nomor absen 4 (Dewi Fazidatun) 

1. Pada soal nomor 1 

Jawaban siswa: 
Diket : rata-rata nilai dari 34 = 49 

  rata-rata nilai dari 35 = 50 

Ditanya : nilai ujian bahasa indonesia Ali ? 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lii 

Jawab : jumlah nilai 34 siswa = 34 . 39 = 1666 

jumlah nilai 35 siswa 50 = 1750 

nilai ujian bahasa indonesia Ali = 1750 – 1666 

 = 84 

Kesalahan yang dilakukan siswa: 

- Siswa tidak membuat model matematikanya. 

- Siswa tidak menuliskan kesimpulan akhir dari jawaban yang ia peroleh. 

Dari jawaban tersebut, siswa tidak membuat model matematikanya 

terlebih dahulu. Dalam mengerjakan soal yang ada, siswa hanya 

menghitung angka-angkanya saja sehingga jawaban siswa terlihat sangat 

sederhana. Penyebabnya adalah kemungkinan karena siswa tidak bisa 

mentransfer apa yang diketahui dari soal ke dalam pemodelan matematika. 

Hal ini bisa dilihat pada jawaban siswa, ia hanya langsung menghitung 

jumlah nilai 34 siswa dan 35 siswa kemudian mengurangkannya untuk 

memperoleh nilai Ali. Siswa juga tidak menuliskan kesimpulan akhir dari 

jawaban yang ia peroleh. Penyebabnya adalah karena kemungkinan siswa 

tidak terbiasa menuliskannya. Hal ini bisa dilihat dari jawaban akhir semua 

soal yang lain, siswa tidak menuliskan kesimpulan akhir dari jawaban 

yang ia peroleh. 

2. Pada soal nomor 2 

Jawaban siswa: 

Diket : data sebagai berikut  

20, 21, 21, 21, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 25, 26, 

26, 26, 26, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 28, 29, 30 

Jawab : 

a. median: 25
2

50
2

2525
==

+
 

b. modus: 27 

Kesalahan yang dilakukan siswa: 

- Siswa tidak menuliskan apa yang ditanyakan.. 

- Siswa tidak menuliskan kesimpulan akhir dari jawaban yang ia peroleh. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 liii

Dari jawaban tersebut, siswa tidak menuliskan apa yang ditanyakan 

serta kesimpulan akhir dari jawaban yang ia peroleh. Setelah mengurutkan 

data dari soal, siswa langsung menghitung nilai mediannya dengan 

memasukkan angka-angkanya tanpa menuliskan rumusnya terlebih dahulu. 

Penyebabnya adalah kemungkinan siswa tidak terbiasa menuliskannya. 

3. Pada soal nomor 3 

Jawaban siswa: 

b. Rataan tiganya: 

Q )2.3(
4
1

3 += nX  

= X )214.3(
4
1

+ = 

Kesalahan yang dilakukan siswa: 

- Siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. 

- Siswa salah menuliskan rumus untuk mencari rataan tiga. 

- Siswa tidak melanjutkan jawaban untuk mencari nilai rataan tiga. 

- Siswa tidak menuliskan jawaban untuk mencari nilai rataan kuartil. 

- Siswa tidak menuliskan kesimpulan akhir dari jawaban yang ia peroleh. 

Dari jawaban tersebut, terlihat sekali bahwa siswa benar-benar 

tidak memahami tentang konsep rataan kuartil dan rataan tiga. Selain tidak 

menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, siswa juga tidak 

mengerjakan soal untuk mencari nilai rataan kuartil. Ia hanya mencoba 

menjawab pertanyaan yang mencari nilai rataan tiga, tetapi rumus yang 

ditulliskan untuk mencari nilai rataan tiga tersebut juga salah. Hal ini 

disebabkan kemungkinan siswa tidak memahami tentang rataan kuartil dan 

rataan tiga. 

4. Pada soal nomor 4 

Jawaban siswa: 

Diketahui hasil ulangan matematika dari 7 orang murid seperti berikut: 43, 

46, 51, 51, 60, 66,  68 

Ditanya: a. Ragam / variansinya ! 
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b. Simpangan baku ! 

Jawab : 

a. Ragam / variansi: 

55
7

385
7

68666051514643
==

++++++
=x  

222222 )5560()5551()5551()5546()5543((
6
1

-+-+-+-+-=S  

))5568()5566( 22 -+-+   

  = )16911125161681144(
6
1

++++++  

  = 66,93562.
6
1

=  

b. Simpangan baku: 

55
7

385
7

68666051514643
==

++++++
=x  

222222 )5560()5551()5551()5546()5543((
7
1

-+-+-+-+-=S  

))5568()5566( 22 -+-+  

= )16911125161681144(
7
1

++++++  

= 28,80562.
7
1

)562(
7
1

==  

SB = 96,828,80 =  

Kesalahan yang dilakukan siswa: 

- Siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. 

- Siswa salah menggunakan rumus untuk mencari variansi. 

- Siswa salah menghitung ( )2å - xx  = 562. 

- Siswa tidak menuliskan kesimpulan akhir dari jawaban yang ia peroleh. 

Dari jawaban tersebut, seperti pada jawaban sebelumya, siswa 

tidak menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, serta 

kesimpulan akhir dari jawaban yang ia peroleh. Selain itu, dalam 
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mengerjakan soal siswa juga salah dalam menghitung ( )2å - xx . Dari 

hasil perhitungan yang dilakukan siswa, diperoleh ( )2å - xx  = 562, 

padahal hasil yang benar adalah 572. Hal ini menunjukkan bahwa 

kemungkinan siswa kurang teliti dalam melakukan perhitungan. Selain itu, 

pada saat mencari variansi dan standar deviasi siswa terlihat menggunakan 

dua rumus yang berbeda. Hal ini menunjukkan siswa sepertinya belum 

memamahi cara mencari nilai variansi dan standar deviasi. 

 

2) Analisa Kesalahan siswa dengan nomor absen 5 (Iis Miyatun) 

1. Pada soal nomor 1 

Jawaban siswa : 

Dik : rata-rata nilai dari 34 siswa = 49 

 rata-rata nilai dari 35 siswa = 50 

Dit : Berapa nilai ujian B. Indonesia yang diperoleh Ali ? 

Jawab : jml nilai 34 siswa = 34 . 49 = 1668 

jml nilai 35 siswa = 35 . 50 = 1750 

Nilai B. Indonesia Ali adl : 1750 – 1668 

= 84 

Kesalahan yang dilakukan siswa: 

- Siswa tidak membuat model matematikanya. 

- Siswa salah menghitung 34 x 49. 

- Siswa tidak menuliskan kesimpulan akhir dari jawaban yang ia peroleh. 

Dari jawaban tersebut, siswa tidak mentransfer apa yang diketahui 

ke dalam model matematikanya. Kemungkinan karena siswa kurang bisa 

memahami dengan baik cara mentransfer apa yang diketahui ke dalam 

model matematikanya. Sehingga siswa hanya mengerjakan sesuai dengan 

apa yang dipahaminya saja. Hal ini bisa dilihat pada jawaban siswa, ia 

hanya langsung menghitung jumlah nilai 34 siswa dan 35 siswa kemudian 

mengurangkannya untuk memperoleh nilai Ali. Siswa juga salah pada saat 

menghitung 34 x 49 = 1668. Padahal jawaban sebenarnya adalah 1666. 
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Hal ini menunjukkan bahwa siswa kurang teliti pada saat melakukan 

perhitungan. Di akhir jawaban, siswa juga tidak menuliskan kesimpulan 

akhir dari jawaban yang ia peroleh. Penyebabnya adalah kemungkinan 

karena siswa memang tidak terbiasa menuliskannya. Hal ini bisa dilihat 

dari jawaban akhir dari seluruh soal lainnya yang ia kerjakan, dimana 

siswa juga tidak menuliskan kesimpulan akhir dari masing-masing 

jawaban. 

2. Pada soal nomor 2 

Jawaban siswa : 

20, 21, 21, 21, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 25, 26, 26, 26, 27, 

27, 27, 27, 27, 27, 27, 28, 29, 30 

a. Median = 25
2

50
2

2525
==

+
 

b. Modus = 27 

Kesalahan yang dilakukan siswa: 

- Siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. 

- Siswa tidak menuliskan kesimpulan akhir dari jawaban yang ia peroleh. 

Dari jawaban tersebut, siswa tidak menuliskan apa yang diketahui 

dan apa yang ditanyakan. Siswa hanya langsung mengurutkan data yang ia 

peroleh dari soal, kemudian mencari nilai median serta modusnya tanpa 

menuliskan rumus yang digunakan. Hal ini mungkin dikarenakan siswa 

lupa rumus untuk mencari nilai median, tetapi memahami konsepnya. Di 

akhir jawaban, seperti jawaban pada nomor sebelumya, siswa juga tidak 

menuliskan kesimpulan akhir dari jawaban yang diperoleh. 

3. Pada soal nomor 3 

Jawaban siswa: 

a. rataan kuartil : 

Q 9,5)4tan()214(
4
1

)2(
4
1

41 =-=+=+= keuruXXnX  

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lvii 

b. rataan ketiganya : 

Q 7,6)11tan()214.3(
4
1

)23(
4
1

43 =-+=+= keuruXXnX  

Kesalahan yang dilakukan siswa: 

- Siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. 

- Siswa salah menggunakan rumus untuk mencari nilai rataan kuartil dan 

rataan tiga. 

- Siswa tidak menuliskan kesimpulan akhir dari jawaban yang ia peroleh. 

Dari jawaban tersebut, siswa tidak menuliskan apa yang diketahui 

dan apa yang ditanyakan, serta kesimpulan akhir dari jawaban yang 

diperoleh. Siswa sepertinya juga tidak memahami tentang konsep rataan 

kuartil dan rataan tiga. Hal ini terlihat dari jawaban siswa dimana siswa 

salah dalam menggunakan rumus untuk menghitung rataan kuartil dan 

rataan tiga. 

4. Pada soal nomor 4 

Jawaban siswa: 

Dik : Nilai hasil ulangan Matematika dari 7 orang murid seperti berikut : 

43, 46, 51, 51, 60, 66,  68 

a. 55
7

385
7

68666051514643
==

++++++
=x  

222222 )5560()5551()5551()5546()5543((
6
1

-+-+-+-+-=S  

))5568()5566( 22 -+-+  

= )16911125161681144(
6
1

++++++  

= 66,93)562.(
6
1

=  

b. Simpangan baku / standar deviasinya : 

jawab :  55
7

385
7

68666051514643
==

++++++
=x  
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222222 )5560()5551()5551()5546()5543((
7
1

-+-+-+-+-=S

 

))5568()5566( 22 -+-+  

= )16911125161681144(
7
1

++++++  

= 28,80562.
7
1

)562(
7
1

==  

SB = 96,828,80 =  

Kesalahan yang dilakukan siswa: 

- Siswa tidak menuliskan apa yang ditanyakan.  

- Siswa salah menggunakan rumus untuk mencari nilai variansi. 

- Siswa tidak menuliskan kesimpulan akhir dari jawaban yang ia peroleh. 

Dari jawaban tersebut, siswa tidak menuliskan apa yang 

ditanyakan. Siswa kemungkinan lupa menuliskannya, karena setelah 

menuliskan apa yang diketahui, siswa langsung mengerjakan apa yang 

ditanyakan dari soal. Dalam mengerjakannya, siswa juga tidak menuliskan 

rumusnya terlebih dahulu. Ia langsung memasukkan angka-angka ke 

dalam rumusnya saja kemudian menghitungnya. Selain itu, pada saat 

mencari nilai standar deviasi, siswa tidak langsung menghitungnya dari 

akar variansi, tetapi siswa menghitungnya ulang dari awal dengan 

menggunakan rumus yang berbeda.. Hal ini menunjukkan sepertinya siswa 

kurang memahami langkah-langkah mencari nilai variansi dan juga 

standar deviasi. Di akhir jawabannya, siswa juga tidak menuliskan 

kesimpulan khir dari jawaban yang diperoleh. 

 

3) Analisa Kesalahan siswa dengan nomor absen 14 (Sigit Dwi J) 

1. Pada soal nomor 1 

Jawaban siswa : 

jumlah dari 34 siswa = 34 x 49 = 1666 

jumlah dari 35 siswa = 35 x 50 = 1750 
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jumlah dari 35 – jumlah dari 34 = 1750 – 1666 

  = 84 

Kesalahan yang dilakukan siswa: 

- Siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan.  

- Siswa tidak membuat model matematikanya. 

- Siswa tidak menuliskan kesimpulan akhir dari jawaban yang ia peroleh. 

Dari jawaban tersebut, siswa tidak menuliskan apa yang diketahui, 

apa yang ditanyakan dan juga kesimpulan akhir dari jawaban yang 

diperoleh. Siswa juga tidak membuat model matematikanya terlebih 

dahulu. Penyebabnya kemungkinan adalah karena siswa tidak bisa 

mentransfer apa yang diketahui dari soal ke dalam pemodelan matematika. 

Siswa hanya langsung mengerjakan soal secara sederhana sesuai dengan 

apa yang ia tangkap dari soal tersebut. Hal ini bisa dilihat pada jawaban 

siswa, ia hanya langsung menghitung jumlah nilai 34 siswa dan 35 siswa 

kemudian mengurangkannya untuk memperoleh nilai Ali. Ini 

menunjukkan bahwa pada saat mengerjakan soal, siswa hanya berorientasi 

pada jawaban dan hasil akhirnya saja, tanpa mempedulikan tentang 

prosesnya. 

2. Pada soal nomor 2 

Jawaban siswa : 

25 25 28 26 29 30 25 21 20 21 

24 23 25 25 27 26 27 24 23 21 

24 27 27 26 27 23 27 27 26 24 

a. median 

Me = 5,26
2

2627
=

+
 

b. modusnya ialah 27 

Kesalahan yang dilakukan siswa: 

- Siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan.  

- Siswa tidak mengurutkan datanya terlebih dahulu. 

- Siswa tidak menuliskan kesimpulan akhir dari jawaban yang ia peroleh. 
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Dari jawaban tersebut, seperti pada jawaban-jawaban nomor 

sebelumnya, siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan serta kesimpulan akhir dari jawaban yang diperoleh. Siswa pun 

sepertinya kurang memahami tentang konsep untuk mencari nilai median. 

Hal ini terlihat pada saat mengerjakan soal, siswa tidak mengurutkan 

datanya terlebih dahulu. Ia langsung mencari nilai median dari data yang 

ada pada soal. Akibatnya, hasil akhirya pun menjadi salah. 

3. Pada soal nomor 3 

Jawaban siswa: 

7,0  5,6  6,1  7,2  6,9 6,7  5,4 

6,0  6,5  5,7  6,6  6,2  6,3  5,9 

Q 85,5
2

7,11
2

1,66,5
1 ==

+
=    

Q 05,7
2

1,14
2

9,62,7
2 ==

+
=  

Q 05,6
2

1,12
2

4,57,6
3 ==

+
=  

Kesalahan yang dilakukan siswa: 

- Siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan.  

- Siswa tidak mengurutkan datanya terlebih dahulu. 

- Siswa hanya mencari nilai Q1, Q2, dan Q3 tanpa mencari rataan kuartil 

dan rataan tiga. 

- Siswa tidak menuliskan kesimpulan akhir dari jawaban yang ia peroleh. 

Dari jawaban tersebut, seperti pada soal nomor 2, siswa sepertinya 

juga belum memahami konsepnya. Karena pada saat menjawab soal, siswa 

tidak mengurutkan data dari soal terlebih dahulu. Akibatnya, nilai Q1, Q2, 

dan Q3 yang diperoleh juga menjadi salah. Selain itu, siswa juga hanya 

mencari nilai Q1, Q2, dan Q3-nya saja tanpa mencari apa yang ditanyakan 

dari soal yaitu nilai rataan kuartil dan rataan tiga. Hal ini mungkin 

dikarenakan siswa belum memahami tentang konsep rataan kuartil dan 

rataan tiga, atau siswa mungkin lupa rumus untuk mencari nilai tersebut. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxi

4. Pada soal nomor 4 

Jawaban siswa : 

43  46  51  51  60  66  68 

b. 55
7

68666051514643
=

++++++
=x  

222222 )5560()5551()5551()5546()5543((
7
1

-+-+-+-+-=S  

))5568()5566( 22 -+-+  

= )16911125161681144(
7
1

++++++  

= 28,80562.
7
1

=   

SB = 96,828,80 =  

a. 55
7

385
7

68666051514643
==

++++++
=x  

222222 )5560()5551()5551()5546()5543((
7
1

-+-+-+-+-=S  

))5568()5566( 22 -+-+  

= )16911125161681144(
7
1

++++++  

= 28,80562.
7
1

=  

Kesalahan yang dilakukan siswa: 

- Siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan.  

- Siswa salah menghitung (66-55)2 = 111. 

- Siswa tidak menuliskan kesimpulan akhir dari jawaban yang ia peroleh. 

Dari jawaban tersebut, siswa tidak menuliskan apa yang diketahui 

dan apa yang ditanyakan. Hal ini dikarenakan siswa terbiasa tidak 

menuliskannya seperti pada saat mengerjakan soal-soal sebelumnya. Siswa 

juga salah pada saat menghitung (66-55)2. Siswa menghasilkan 111 dari 

perhitungan tersebut, padahal jawaban yang benar seharusnya adalah 121 
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hal ini disebabkan mungkin siswa kurang teliti pada saat melakukan 

perhitungan. 

4) Analisa Kesalahan siswa dengan nomor absen 15 (Sri Wulandari P.S) 

1. Pada soal nomor 1 

Jawaban siswa : 

Diket 

x  = B.indo : 49 dari 34 siswa 

1x = 50 Þ35 siswa 

Dt nilai B.indo Ali....? 

Jwb: 

 

Kesalahan yang dilakukan siswa: 

- Siswa tidak melakukan perhitungan dan tidak menjawab pertanyaan dari 

soal. 

Dari jawaban tersebut, terlihat bahwa siswa tidak memahami 

maksud dari soal. Terbukti dari hasil jawabannya, siswa hanya menuliskan 

apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal. Tetapi setelah itu, ia 

tidak melanjutkan jawabannya dan hanya dikosongi begitu saja. 

2. Pada soal nomor 2 

Jawaban siswa : 

Diket data sbb : sdh diurutkan 

20  21  21  21  23  23  23  24  24  24 

24  25  25  25  25  25  26  26  26  26 

27  27  27  27  27  27  27  28  29  30  

Ditanya : Me...? 

  Mo...? 

Jawab : Me = 
22

1
2

30

2

301
22 +÷

ø
ö

ç
è
æ +

+
=

+ xxxx nn

 

  
2

1615 xx +
=  
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2

2525 +
=  

  15
2

50
==  2515 =x  

Me = 25 

Mo = 27 

Kesalahan yang dilakukan siswa: 

- Siswa salah menuliskan X15 sebagai lambang median.  

- Siswa tidak menuliskan kesimpulan akhir dari jawaban yang ia peroleh. 

Dari jawaban tersebut, siswa cukup baik dalam pemahaman konsep 

tentang median. Siswa sudah menuliskan rumus dan melakukan 

perhitungan dengan baik. Tetapi yang mengakibatkan jawabannya 

mengalami sedikit kesalahan, di akhir jawaban ia menuliskan X15 sebagai 

lambang median. Hal ini kemungkinan karena datanya berjumlah 30, maka 

ia menginterpretasikan nilai tengah dari 30 data itu adalah data ke-15. 

Sehingga ia menuliskannya dengan lambang X15. Di akhir jawabannya, 

siswa juga tidak menuliskan kesimpulan akhir dari jawaban yang 

diperoleh. Penyebabnya kemungkinan adalah karena siswa memang tidak 

terbiasa menuliskannya. Hal ini terlihat dari jawaban siswa dimana siswa 

tidak menuliskan kesimpulan akhirnya pada semua soal. 

3. Pada soal nomor 3 

Jawaban siswa: 

Diket: 14 logam bola 

Data setelah diurutkan 

5,4  5,6  5,7  5,9  6,0  6,1  6,2 

6,3  6,5  6,6  6,7  6,9  7,0  7,2 

)2(
4

11
+

=
n

xQ   
)22(

4

12
+

=
n

xQ  

)214(
4

1
+

= x  
)214.2(

4

1
+

= x  

)16(
4

1x=  
)224(

4

1
+

= x  
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9,54 Þ= x  2,65,6 Þ= x  

)23(
4

13
+

=
n

xQ    

)214.3(
4

1
+

= x   

)44(
4

1x=   

7,611 Þ= x  

Rataan 3 = ( )321 24
1 QQQ ++  

= ( )7,64,129,54
1

1 ++   

= ( )0,254
1  = 5,9 

Kesalahan yang dilakukan siswa: 

- Siswa tidak menuliskan apa yang ditanyakan.  

- Siswa tidak mencari nilai rataan kuartil. 

- Siswa salah menghitung ( )0,25
4
1

 = 5,9. 

- Siswa tidak menuliskan kesimpulan akhir dari jawaban yang ia peroleh. 

Dari jawaban tersebut, siswa hanya mencari nilai Q1, Q2, dan Q3 

serta rataan tiganya saja tanpa mencari rataan kuartilnya. Hal ini mungkin 

dikarenakan siswa salah memahami konsep rataan kuartil. Menurutnya 

mencari rataan kuartil sama halnya dengan mencari nilai Q1, Q2, dan Q3. 

Alasan lain, kemungkinan siswa tidak mengetahui rumus untuk mencari 

nilai rataan kuartil sehingga ia tidak mencarinya. Siswa juga salah saat 

menghitung ( )0,25
4
1

 = 5,9, padahal seharusnya hasil yang diperoleh 

adalah 6,25. Hal ini kemungkinan karena siswa kurang teliti pada saat 

menghitung. Di akhir jawaban, siswa juga tidak menuliskan kesimpulan 

akhir dari jawaban yang diperoleh. 
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4. Pada soal nomor 4 

Jawaban siswa: 

Diket nilai matematika 7 orang 

43 46 51 51 60 66 68 

Ditanya : 
( )

n

xx
S å -

=2  
7

68666051514643 ++++++
=x  

7
17

=    = 

 = 2,3 

 

( )
n

xxf
S

å -
=

2

 

 3,2
7
17

==  

Kesalahan yang dilakukan siswa: 

- Siswa tidak menghitung x . 

- Siswa salah melakukan perhitungan pada variansi dan standar deviasi.. 

- Siswa tidak menuliskan kesimpulan akhir dari jawaban yang diperoleh. 

Dari jawaban tersebut, seperti pada nomor sebelumnya, siswa tidak 

menuliskan apa yang ditanyakan serta kesimpulan akhir dari jawaban yang 

diperoleh. Siswa juga tidak melanjutkan menghitung nilai x . Tetapi pada 

saat menghitung variansi dan standar deviasi, ia bisa menemukan 

jawabannya. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan pada saat 

mengerjakan soal, siswa hanya menyontek jawaban dari temannya. Karena 

tanpa menghitung nilai x -nya, ia bisa mencari nilai variansi dan standar 

deviasi, walaupun jawaban akhirnya juga salah. 
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5) Analisa Kesalahan siswa dengan nomor absen 17 (Triningsih) 

1. Pada soal nomor 1 

Jawaban siswa: 

Diket : Rataan nilai ujian B.ind 34 siswa = 49 

 Rataan nilai jika digabung  = 50 

Ditanya : Berapa nilai ujian B.ind yang diperoleh Ali? 

Jawab : Rataan nilai 34 siswa = 34 x 49 = 1666 

 Rataan nilai 35 siswa = 35 x 50 = 1750 

 Maka nilai yang diperoleh Ali = 1750 – 1666 = 84 

 

Kesalahan yang dilakukan siswa: 

- Siswa tidak membuat model matematikanya.  

Dari jawaban tersebut, terlihat bahwa siswa sudah memahami 

maksud dari soal yang diberikan, tetapi ia tidak membuat model 

matematikanya terlebih dahulu.  Pada jawaban siswa, ia hanya langsung 

menghitung jumlah nilai 34 siswa dan 35 siswa kemudian 

mengurangkannya untuk memperoleh nilai Ali. Hal ini mungkin 

dikarenakan siswa kesulitan membuat model matematikanya sehingga ia 

hanya langsung mengerjakannya secara sederhana.  

2. Pada soal nomor 2 

Diket : Kumpulan data suhu pd siang hari (dalam oC) di wilayah pesisir 

selama 30 hari 

20  21  21  21  23  23  23  24  24  24 

24  25  25  25  25  25  26  26  26  26 

27  27  27  27  27  27  27  28  29  30 

Ditanya : a. Tentukan mediannya! 

  b.tentukan modusnya! 

Jawab : Me = 
22

1
2

30

2

301
22 +÷

ø
ö

ç
è
æ +

+
=

+ xxxx nn

 

 Me 
2

1615 xx +
=  
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 Me 
2

50
2

2525
=

+
=  

 Me = 25 

Jadi mediannya adalah 26,5 

b.modusnya (nilai yang sering muncul) adalah 27 

karena  

suhu  f 

20    1 

21   3 

23   3 

24   4 

25   5 

26   4 

27   7 

28   1 

29   1 

30   1 

Jumlah  30 

Kesalahan yang dilakukan siswa: 

- Siswa salah menuliskan kesimpulan akhir dari jawaban yang diperoleh. 

Dari jawaban tersebut, siswa sudah benar dalam melakukan 

perhitungan dari awal hingga akhir. Tetapi pada saat menuliskan 

kesimpulan akhir, siswa salah dalam menuliskan nilai mediannya. Hasil 

perhitungan untuk nilai median yang ia peroleh adalah 25, tetapi pada saat 

menuliskan kesimpulan akhir jawabannya, nilai median yang dituliskan 

adalah 26,5. Hal ini menunjukkan bahwa siswa kurang teliti pada saat 

menuliskan kesimpulan akhir tersebut. 

3. Pada soal nomor 3 

Jawaban siswa: 

Diket : 14 bola logam diperoleh kumpulan data sbb 

5,4  5,6  5,7  5,9  6,0  6,1  6,2 6,3  6,5  6,6  6,7  6,9  7,0  7,2 

+ 
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Ditanya: a. Tentukan rataan kuartilnya! 

b. Tentukan rataan tiganya! 

Jawab : a. Q1 = 5,9 

25,6
2

5,12
2

3,62,6
2 ==

+
=Q  

Q3 = 6,7 

Kuartil = 28,6
3

7,625,69,5
=

++
 

b. Q3 = 6,7 

Kesalahan yang dilakukan siswa: 

- Siswa salah menggunakan rumus untuk mencari rataan kuartil. 

- Siswa salah memahami konsep tentang rataan tiga.  

- Siswa tidak menuliskan kesimpulan akhir dari jawaban yang diperoleh. 

Dari jawaban tersebut, siswa tidak menuliskan rumusnya terlebih 

dahulu. Saat mencari rataan kuartil dan rataan tiga, siswa juga masih salah. 

Ia menghitung rataan kuartil dengan cara 
3

7,625,69,5 ++
, padahal cara 

menghitung rataan kuartil seharusnya adalah 
2

7,69,5 +
. Sedangkan untuk 

rataan tiga, siswa menginterpretasikan bahwa rataan tiga sama dengan Q3. 

Padahal dua hal tersebut adalah berbeda. Hal ini kemungkinan karena 

siswa kurang memahami tantang konsep rataan kuartil dan rataan tiga. 

4. Pada soal nomor 4 

Jawaban siswa: 

Diket : Nilai ulangan matematika 7 orang murid 

43,  46,  51,  51,  60,  66,  68 

Ditanya : a. Tentukan S2 

 b. Tentukan S 

Jawab : a. 
7

385
7

68666051514643
=

++++++
=x  

55=x  
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( ) ( ) ( ) ( ) +-+-+-=-å 2222
555155465543xx  

( ) ( ) ( ) +-+-+- 222 556655605551  

( )25568 -  

 ( ) ( ) ( ) +-+-+-= 222 4912  

 
58

1681144

=
-+-+-=

 

a. 
( )

n

xx
S å -

=
2

12  

7
582 =S  

285,82 =S  

b. 
( )

n

xx
S å -
=

2

1  

7
58

=S  

285,8=S  

Kesalahan yang dilakukan siswa: 

- Siswa salah menghitung (-12)2, (-9)2, dan (-4)2.  

- Siswa tidak menuliskan kesimpulan akhir dari jawaban yang diperoleh. 

Dari jawaban tersebut, siswa salah pada saat menghitung (-12)2 = -

144, (-9)2 = -81, dan (-4)2 = -16. Hal ini menunjukkan siswa kurang teliti 

pada saat mengkuadratkan bilangan negatif. Di akhir jawaban, siswa juga 

tidak menuliskan kesimpulan akhir dari jawaban yang ia peroleh, 

kemungkinan karena siswa tidak terbiasa menuliskannya. 
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3. Data Hasil Wawancara 

Hasil analisis jawaban siswa yang dilakukan, tidak selamanya 

memberikan jawaban yang sebenarnya. Mungkin saja penyebab kesalahan yang 

peneliti kemukakan dalam analisis kesalahan jawaban siswa tidak sesuai dengan 

apa yang dipikirkan oleh siswa yang bersangkutan. Oleh sebab itu, peneliti 

melakukan wawancara terhadap beberapa subyek yang dipilih berdasarkan 

banyaknya kesalahan yang dapat mewakili setiap jenis kesalahan yang ada. 

Wawancara ini dilakukan terhadap lima siswa dengan jenis kesalahan yang 

bervariasi dan paling banyak mewakili setiap jenis kesalahan yang ada. Berikut ini 

disajikan beberapa petikan wawancara dengan kelima subyek yang dipilih tersebut 

dan dilanjutkan dengan analisis hasil wawancara. 

 

Subyek Wawancara 1 

Berikut ini adalah beberapa petikan wawancara antara peneliti (P) 

dengan responden (R) yaitu subyek dengan nomor absen 4. 

Petikan wawancara ini adalah untuk mengklarifikasi jawaban dan 

menggali informasi tentang penyebab kesalahan yang dilakukan dalam menjawab 

soal nomor 1. 

P : ”Soal nomor 1 ini menurut kamu sulit nggak, Dik?” 

R : ”Awalnya waktu baca soal kayaknya agak sulit, Mbak…tapi  waktu ngerjain 

ternyata enggak juga…” 

P : ”Soal nomor 1 ini sebenarnya soal cerita bukan sih, Dik?” 

R : “Emm....iya, Mbak?” 

P : ”Tapi waktu ngerjain kok nggak ditulis model matematikanya dulu? Kan nanti 

cara memahami soalnya juga lebih mudah?” 

R : ”Habisnya, bingung cara buat model matematikanya, Mbak...yang penting kan 

hasilnya dah bener, Mbak...kayak gini juga malah lebih mudah, ngerjainnya 

juga bisa cepet.” 

P : ”Coba kalau sekarang kamu buat model matematikanya dulu bisa g?” 

R : ”Dimana Mbak?” 

P : ”Di bawahnya sini aja nggak pa-pa.” 
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R : (Berpikir sambil menulis di kertas) 

”Kayak gini bukan, Mbak?” 

P : ”Emm....hampir bener.” 

P : ”Terus, ini hasil akhirnya ketemu berapa?” 

R : ”84” 

P : “Kenapa kamu tidak membuat kesimpulan akhir dari jawaban  yang kamu 

peroleh ini?” 

R : “Maksudnya yang bagaimana sih, Mbak?” 

P : “Begini, soal yang kamu kerjakan ini adalah soal cerita, kan? Jadi, untuk 

melengkapi jawaban akhir, kamu harus membuat kesimpulan akhir dari 

jawaban yang kamu buat. Kamu harus mengembalikan jawaban yang 

diperoleh ke dalam permasalahan semula. Jadi kalau ada orang yang tidak 

paham bahasa matematika, orang itu bisa memahami jawaban yang kamu 

maksudkan itu.” 

R : “Ooo...itu bukan, Mbak...yang pakai kata-kata ‘jadi...’?” 

P : ”Iya. Kalau gitu coba sekarang kamu tuliskan kesimpulan akhir dari 

jawabanmu yang no.1 ini kayak gimana?” 

R : ”Gini Mbak.... Jadi, nilai ujian Bahasa Indonesia Ali sama dengan 84.” 

P : “Nah, itu juga bisa....” 

R : ”Kalau matematika kan yang penting cara dan hitungannya benar. Jadi aku 

jarang sekali menuliskan kayak gitu, Mbak... Nilainya juga sama kok, jadi 

nggak berpengaruh.” 

P : ” Ya nilainya beda donk... Masak jawaban yang lengkap dengan jawaban yang 

tidak lengkap nilainya sama?” 

R : “Tapi gurunya ngasih nilainya sama kok. Yang penting kan caranya dan 

hasilnya benar.” 

Dari petikan wawancara tersebut, siswa sudah memahami maksud dari 

soal. Siswa juga sudah melakukan perhitungan dengan benar. Tetapi dalam 

mengerjakan soal cerita yang ada, siswa tidak membuat model matematikanya 

terlebih dahulu. Hal ini disebabkan, menurut siswa cara pengerjaan yang secara 

langsung tanpa membuat model matematika seperti itu terasa jauh lebih mudah 
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dan lebih cepat dalam mengerjakan soal. Siswa juga tidak menuliskan kesimpulan 

akhir dari jawaban yang ia peroleh karena siswa memang terbiasa tidak 

menuliskannya. Hal ini dikarenakan siswa hanya berorientasi pada 

perhitungannya saja. Di samping itu, karena ada tidaknya kesimpulan akhir tidak 

berpengaruh terhadap nilai yang diberikan oleh guru, sehingga siswa enggan 

untuk menuliskannya. 

 

Petikan wawancara berikut untuk mengklarifikasi kesalahan siswa dalam 

menjawab soal nomor 2. 

P : ”Sekarang soal yang nomor 2, ya?” 

R : “Ya, Mbak...” 

P : ”Nomor 2 itu soalnya disuruh nyari apa sih, Dik?” 

R : ”Median sama modus.” 

P : ”Yup, benar. Tapi kok di jawaban kamu ini nggak ditulis apa yang ditanyakan 

dulu?” 

R : ”Ooo...harus pakai juga ya, Mbak?” 

P : ”Iya, donk...harusnya dituliskan apa yang ditanyakan dulu.” 

R : ”He...he…he…lupa, Mbak...” 

P : ”Nah, ini juga nggak ditulis kesimpulan jawaban akhirnya juga, kan?” 

R : ”Yang pakai ‘jadi’ itu tadi, Mbak?” 

P : “Iya.” 

R : “He…he…he… Kebiasaan sih, Mbak.” 

Pada soal nomor 2, siswa tidak menuliskan apa yang ditanyakan dari 

soal. Hal ini disebabkan siswa lupa tidak menuliskannya pada lembar jawabnya. 

Setelah menuliskan apa yang diketahui, siswa langsung menjawab hal yang 

ditanyakan dari soal tanpa menuliskan apa yang ditanyakan tersebut. Siswa juga 

tidak menuliskan kesimpulan akhir dari jawaban yang ia peroleh karena lupa dan 

hal itu sudah menjadi kebiasaan siswa dalam mengerjakan soal. 
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Petikan wawancara berikut untuk mengklarifikasi kesalahan siswa dalam 

menjawab soal nomor 3. 

P : ”Lanjut ke nomor 3, ya?” 

R : (tersenyum-senyum....) 

P : ”Kenapa, Dik?” 

R : ”Nggak bisa, Mbak... Jadinya nggak tak kerjain.” 

P : ”Kok nggak bisa kenapa? Belum pernah dikasih materi tentang ini, ya?” 

R : ”Sudah pernah sih…tapi bingung, Mbak… Lupa..” 

P : ”Kok bisa lupa?” 

R : ”Soalnya waktu nerangin materi yang itu cepet banget, Mbak. Cuma sekilas 

aja. Jadi masih belum paham.” 

Pada soal nomor 3 ini, siswa memilih  untuk tidak mengerjakan apa yang 

ditanyakan dari soal. Hal ini dikarenakan siswa benar-benar tidak memahami 

tentang materi yang ada pada soal, yaitu materi tentang rataan kuartil dan rataan 

tiga, walaupun sebenarnya siswa sudah pernah memperoleh materi itu sebelumnya 

dari guru. Tetapi pada saat guru menerangkan materi, guru hanya menjelaskan 

kepada siswa secara sekilas saja, akibatnya siswa masih belum paham tentang 

materi itu sepenuhnya. Dan karena faktor kekurangpahaman pada materi itulah 

akhirnya siswa memilih untuk tidak mengerjakannya. 

 

Petikan wawancara berikut untuk mengklarifikasi kesalahan siswa dalam 

menjawab soal nomor 4. 

P : ”Sekarang kita ke nomor 4 aja. Menurut kamu, ini hasil perhitungannya sudah 

benar belum, Dik?” 

R : “Kayaknya sudah, Mbak.” 

P : ”Yakin? Coba bagian yang ini dijumlahkan ulang dulu.” 

R : (Menghitung......) 

P : ”Sudah ketemu? Jawabannya berapa?” 

R : ”Harusnya 572, Mbak....” 

P : ”Kalau jawabanmu  yang tadi? 

R : ”562.” 
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P : ”Nah, kurang teliti kan tadi ngitungnya?” 

R : ”He...he...he... Maaf, mbak...biasanya juga nggak tak hitung ulang gini.” 

P : ”Kalau variansi itu lambangnya apa sih?” 

R : ”S kuadrat.” 

P : ”Kalau standar deviasi?” 

R : ”S aja.” 

P : ”Kalau gitu, yang bagian b ini kok nggak langsung dihitung akar dari S 

kuadrat aja? Kok malah dihitung ulang lagi?” 

R : “Kemarin itu bingung pakai rumusnya, Mbak...” 

P : “Bingung gimana?” 

R : “Sebenernya rumusnya itu pakai yang n aja apa n – 1 gitu...” 

Dari wawancara tersebut, terlihat bahwa siswa kurang teliti pada saat 

melakukan perhitungan untuk menjawab soal. Penyebabnya adalah kebiasaan 

siswa apabila sudah memperoleh jawaban, siswa tidak mengulangi untuk 

menghitungnya kembali sehingga siswa tidak mengetahui bahwa sebenarnya hasil 

perhitungannya yang tadi adalah salah. Selain itu, siswa juga masih terlihat 

bingung dalam menggunakan rumus, apakah menggunakan n – 1 ataukah hanya n 

saja. Hal ini terlihat pada saat mencari nilai variansi dan standar deviasi, siswa 

menggunakan dua rumus yang berbeda pada saat mencari kedua nilai tersebut. 

 

Subyek Wawancara 2 

Berikut ini beberapa petikan wawancara antara peneliti (P) dengan 

responden (R) , yaitu subyek dengan nomor absen 5. 

Petikan wawancara ini adalah untuk mengklarifikasi jawaban dan 

menggali informasi tentang penyebab kesalahan yang dilakukan dalam menjawab 

soal nomor 1. 

P : ”Mulai dari nomor 1 dulu ya, Dik?” 

R : “Iya, Mbak.” 

P : ”Soal nomor 1 ini bentuknya soal cerita apa bukan sih?” 

R : “Soal cerita, Mbak.” 
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P : “Nah, kalau sudah tahu soal cerita, kok waktu ngerjain nggak dibuat model 

matematikanya dulu?” 

R : “Bingung, Mbak....” 

P : “Bingung gimana?” 

R : ”Habis, nggak terbiasa buat model matematika gitu. Biasanya cuma langsung 

ngitung aja.” 

P : ”Sekarang gini, kamu coba tulis di sini model matematikanya gimana?” 

R : (Mengutak-atik soal) 

P : ”Udah bisa belum?” 

R : ”Kalau soal yang ini susah buat modelnya, Mbak....” 

P : ”Soal nomor 1 ini sebenarnya disuruh mencari apa sih, Dik??” 

R : ”Nilai Ali.” 

P : ”Benar. Terus, itu cara mencarinya bagaimana?” 

R : ”Caranya yang jumlah nilai 35 siswa ini dikurangi jumlah nilai 34 siswa.” 

P : ”Kalau jumlah nilai dari 35 siswa itu sendiri berapa? Dari hasil perhitungan 

kamu ini.” 

R : ”1668” 

P : ”Yang bener? Cara menghitungnya gimana?” 

R : ”Berarti 34 x 49” 

P : “34 x 49 itu hasilnya berapa?” 

R : “1668, Mbak...” 

P : “Coba dihitung lagi dulu.” 

R : (Menghitung....) 

”Eh, iya Mbak... Salah.” 

P : ”Nah, harusnya berapa?” 

R : ”1666” 

Dari wawancara tersebut, terlihat bahwa kemampuan siswa dalam 

membuat pemodelan matematika sangat kurang. Hal ini dapat dilihat karena siswa 

merasa kebingungan dan tidak bisa membuat model matematikanya. Penyebabnya 

adalah karena siswa jarang membuat pemodelan matematika dari suatu soal dan 

pada saat menjawab soal, siswa hanya menekankan pada perhitungan dan hasil 
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akhirnya saja. Siswa juga kurang teliti pada saat melakukan perhitungan. Siswa 

salah menghitung  34 x 49. Siswa menuliskan hasil dari perkalian tersebut adalah 

1668, padahal seharusnya adalah 1666. 

 

Petikan wawancara berikut untuk mengklarifikasi kesalahan siswa dalam 

menjawab soal nomor 2. 

P : ”Sekarang soal yang nomor 2, ya? Nomor 2 ini yang ditanyakan apa?” 

R : “Berapa median dan modusnya.” 

P : ”Bener banget. Tapi sayangnya, kok di jawaban kamu ini nggak dituliskan 

dulu apa yang ditanyakan?” 

R : ”Oiya, Mbak... Lupa.” 

P : ”Median itu apa sih, Dik?” 

R : ”Nilai tengah.” 

P : ”Kalau misalnya disuruh nulisin rumusnya median gitu bisa nggak?” 

R : ”Kalau nulis rumusnya lupa, Mbak. Tapi kalau maksudnya gitu, terus disuruh 

nyari, aku tahu....” 

P : ”Nah, ini kesimpulan akhir jawabannya juga nggak dituliskan.” 

R : ”He...he…he…” 

P : ”Coba kamu tulis dulu kesimpulan akhirnya.” 

R : ”Yang nomor ini, Mbak?” 

P : ”Iya, nomor ini. Yang a sama yang b sekalian ya...” 

R : ”Emm....kalau yang a ini ‘jadi, mediannya 25’. Kalau yang b, ‘jadi, modusnya 

27’.” 

Dari petikan wawancara tersebut, siswa sudah memahami apa yang 

ditanyakan dari soal, tetapi siswa lupa tidak menuliskannya pada lembar jawab. 

Selain itu, siswa juga tidak terbiasa menuliskan kesimpulan akhir dari jawaban 

yang ia peroleh. Sehingga pada soal nomor 2 ini, siswa juga tidak menuliskan 

kesimpulan akhir dari jawabannya. Siswa sebenarnya sudah memamahi konsep 

dari median, tetapi ia tidak ingat bila harus menuliskan rumus dari median. 

Akibatnya pada saat mengerjakan soal, siswa tidak menuliskan rumusnya terlebih 
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dahulu tetapi langsung mmasukkan angka-angkanya saja kemudian 

menghitungnya. 

 

Petikan wawancara berikut untuk mengklarifikasi kesalahan siswa dalam 

menjawab soal nomor 3. 

P : ”Lanjut ke nomor 3 sekarang. Rataan kuartil dan rataan tiga itu apa sih, Dik?” 

R : “Emm..... Nggak tau, Mbak.” 

P : ”Lho, kalau nggak tau kok ini bisa menjawab?” 

R : ”Yang nomor 3 itu aku cuma asal aja ngerjainnya, Mbak. Yang penting ada 

jawabannya.” 

P : ”Walaupun yang penting ada jawabannya, tapi kalau salah kan juga sama aja.” 

R : ”Daripada dikosongi, Mbak. Yang penting dijawab dulu, jadi nanti kan bisa 

dapat nilai walaupun sedikit. Daripada nggak dapat nilai sama sekali.” 

Dari petikan wawancara tersebut, pada saat siswa ditanya tentang rataan 

kuartil dan rataan tiga, siswa tidak bisa menjawab. Hal ini menunjukkan bahwa 

siswa sebenarnya tidak memahami tentang konsep rataan kuartil dan rataan tiga. 

Pada saat mengerjakan soal, siswa hanya asal-asalan saja mengerjakannya. Siswa 

hanya berprinsip, yang penting ada jawabannya walaupun salah. Setidaknya nanti 

masih bisa mendapatkan sedikit nilai, daripada hanya dikosongi dan tidak 

mendapat nilai sama sekali. 

 

Petikan wawancara berikut untuk mengklarifikasi kesalahan siswa dalam 

menjawab soal nomor 4. 

P : ”Kalau yang nomor  4 ini, variansi itu lambangnya apa?” 

R : ”S kuadrat.” 

P : ”Kalau standar deviasi?” 

R : ”S aja.” 

P : ”Kalau gitu, yang bagian b ini kok nggak langsung dihitung akar dari S 

kuadrat aja? Kok malah dihitung ulang lagi?” 

R : (Diam sambil berpikir kebingunan....) 

P : “Dipelajari lagi tentang variansi dan standar deviasi, ya?” 
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R : “Ya, Mbak...” 

Dari wawancara tersebut, terlihat bahwa siswa sepertinya belum 

memahami konsep variansi dan standar deviasi sepenuhnya. Siswa juga masih 

terlihat bingung dalam menggunakan rumusnya. Pada saat mencari nilai variansi, 

siswa sudah menemukan hasilnya, tetapi pada saat mencari nilai standar deviasi 

siswa tidak langsung mengakarkan hasil dari variansi tadi, tetapi justru 

menghitungnya ulang dari awal untuk mencari nilai standar deviasi. 

 

Subyek wawancara 3 

Berikut ini beberapa petikan wawancara antara penelit (P) dengan 

responden (R) , yaitu subyek dengan nomor absen 14. 

Petikan wawancara ini adalah untuk mengklarifikasi jawaban dan 

menggali informasi tentang penyebab kesalahan yang dilakukan dalam menjawab 

soal nomor 1. 

P : ”Sekarang kita mulai dari nomor 1 dulu. Soal ini mudah nggak, Dik?” 

R : “Susah, Mbak.” 

P : ”Lho, kalau susah kok ini bisa menjawab? Yang susah apanya?” 

R : ”Itu lho mbak... Cara memahami maksud soalnya. Muter-muter...” 

P : “Buat model matematikanya gitu maksudnya?” 

R : “Iya, Mbak....Itu juga. 

P : “Tapi buktinya ini bisa ngerjain kan? Hayo...jangan-jangan jawabannya ini 

kemarin nyontek temennya, ya?” 

R : ”Hehehe... Dikit, Mbak.”  

(Sambil senyum-senyum...) 

P : “Kalau misalnya sekarang disuruh buat modelnya bisa nggak? Kamu coba buat 

disini.” 

R : ”Aku aja kemarin ngerjainnya cuma nyontek, Mbak...jadi nggak bisa buat 

modelnya juga.” 

P : ”Kok nggak ditulis apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan terlebih 

dahulu?” 
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R : ”Ooo... Pakai kayak gitu juga tho, Mbak? Lha biasanya aku kalau ngerjain 

juga cuma tak tulis jawabannya langsung aja...” 

P : ”Dari soal ini yang diketahui apa aja?” 

R : ”Yang diketahui ya, Mbak? Rataan nilai ujian Bahasa Indonesia 34 siswa 

bukan, Mbak? 

P : ”Ya.... itu salah satunya. Terus apalagi?” 

R : ”Emm....bentar, Mbak. (berpikir). Nilai rataan sekarang.” 

P : ”Iya. Aduh, ini kesimpulan akhir jawabannya juga nggak ditulis ya, Dik?” 

R : ”Kesimpulan akhir itu yang kayak gimana, Mbak?” 

P : ”Itu lho...yang biasanya di akhir jawaban kita menuliskan kata ’jadi......’.” 

R : ”Ooo....yang itu. Tapi yang penting kan ini jawabannya sudah bener, Mbak.” 

P : ”Tapi kalau misalnya disuruh nulisin kayak gitu bisa kan? Coba gimana kata-

katanya” 

R : ”Gampang, Mbak...jadi, nilai Bahasa Indonesia Ali 84.” 

Berdasarkan hasil wawancara, selain tidak menuliskan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan, ternyata siswa juga tidak memahami apa yang 

dimaksud dari soal. Tetapi siswa bisa mengerjakan soalnya pada lembar jawab 

dan bisa memperoleh hasilnya dengan benar. Hal ini dikarenakan siswa hanya 

menyontek jawaban dari temannya saja. Selain itu siswa juga tidak menuliskan 

kesimpulan akhir dari jawaban yang ia peroleh. Alasannya karena siswa memang 

tidak terbiasa menuliskannya. Siswa hanya berorientasi pada hasil dari 

perhitungannya saja. 

 

Petikan wawancara berikut untuk mengklarifikasi kesalahan siswa dalam 

menjawab soal nomor 2. 

P : ”Kalau yang nomor 2 ini, saya mau tanya dulu... median itu apa sih, Dik?” 

R : “Nilai tengah.” 

P : ”Terus yang dimaksud dengan nilai tengah itu apa?” 

R : Berarti yang di tengah-tengahnya data itu.” 

P : ”Coba sekarang kamu jelaskan cara memperoleh jawaban ini!” 
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R : ”Ini kan datanya ada 30, berati tengah-tengahnya itu di sini, Mbak...yang 

antara angka 27 sama angka 26 ini. Jadi tengah-tengahnya angka itu kan 

26,5.” 

P : ”Lho... Tapi di soalnya ini datanya kan belum urut? ” 

R : ”Emang pakai diurutin dulu tho, Mbak?” 

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa siswa belum memahami 

konsep tentang median walaupun ia tahu cara mencari nilai mediannya. Pada saat 

mencari nilai median, siswa tidak mengurutkan datanya terlebih dahulu, padahal 

data dari soal merupakan data yang belum urut. Data dari soal yang belum urut itu 

langsung digunakan siswa untuk mencari median sesuai dengan apa yang 

ditanyakan dari soal. 

 

Petikan wawancara berikut untuk mengklarifikasi kesalahan siswa dalam 

menjawab soal nomor 3. 

P : ”Nomor 3 ya sekarang?” 

R : “Ya, Mbak.” 

P : ”Wah.... ini mencari Q1, Q2, dan Q3-nya kok kayak gini, Dik?” 

R : ”Lha kan caranya bener kayak gini, Mbak?” 

P : ”Jangan-jangan ini data dari soalnya belum kamu urutin dulu kayak yang 

nomor 2 tadi ya?” 

R : ”He...he...he...iya, Mbak. Aku caranya kayak nomor 2 tadi. Wah, salah lagi ya, 

Mbak?” 

P : ”Iya. Lain kali lebih teliti ya? Datanya harus diurutin terlebih dahulu.” 

Seperti pada soal nomor 2, siswa juga terlihat belum memahami tentang 

konsep rataan kuartil dan rataan tiga. Karena pada soal nomor 3 ini, dalam 

mengerjakan soal siswa juga tidak mengurutkan datanya terlebih dahulu. 

Sehingga jawabannya pun menjadi salah. Apalagi pada saat mengerjakannya 

siswa hanya mencari nilai Q1, Q2, dan Q3-nya saja, belum mencari nilai rataan 

kuartil dan rataan tiga. 
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Petikan wawancara berikut untuk mengklarifikasi kesalahan siswa dalam 

menjawab soal nomor 4. 

P : ”Lanjut ke nomor 4. Angka 111 ini dapatnya darimana, Dik?” 

R : “Dari sini, Mbak... 66 dikurangi 55 terus dikuadratin.” 

P : ”Kalau 66 dikurangi 55 itu hasilnya berapa dulu?” 

R : ”11.” 

P : ”Kemudian, kalau 11 dikuadratkan hasilnya berapa?” 

R : ”111....”  

(Berpikir sejenak...) ”Eh, harusnya 121.” 

P : ”Nah, kurang teliti kan menghitungnya? Berarti ini hasil penjumlahannya juga 

jadi salah, kan?” 

Dari hasil wawancara tersebut, siswa salah pada saat melakukan 

perhitungan (66-55)2. siswa menjawab hasil dari perhitungan tersebut adalah 111, 

padahal hasil yang sebenarnya adalah 121. Hal ini disebabkan siswa kurang teliti 

pada saat melakukan perhitungan. Siswa menganggap bahwa hasil dari 11 

dikuadratkan adalah 111, padahal seharusnya adalah 121. 

 

Subyek wawancara 4 

Berikut ini beberapa petikan wawancara antara penelit (P) dengan 

responden (R) , yaitu subyek dengan nomor absen 15 (Sri Wulandari P.S). 

Petikan wawancara ini adalah untuk mengklarifikasi jawaban dan 

menggali informasi tentang penyebab kesalaan yang dilakukan dalam menjawab 

soal nomor 1. 

P : ”Kita mulai dari soal nomor 1 dulu ya? Kok Cuma ditulis yang diketahui sama 

yang ditanyakan aja, Dik?” 

R : “Bingung maksudnya, Mbak.” 

P : ”Bingung gimana?” 

R : ”Bingung jawabnya. Jadinya nggak tak kerjain.”  

P : ”Nggak dicoba dulu sebisanya?” 

R : ”Lha nggak tau harus diapain, Mbak...” 
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Dari jawaban yang dituliskan siswa pada lembar jawabnya, siswa hanya 

menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakannya saja, kemudian tidak 

melanjutkan untuk mengerjakannya. Dari keterangan yang diberikan siswa, 

terlihat bahwa meskipun siswa menuliskan apa yang diketahui, tetapi siswa tidak 

dapat menterjemahkannya ke dalam pemodelan matematika dengan benar. 

Pemahaman siswa terhadap konsep rataan juga kurang, karena terbukti siswa tidak 

bisa mengerjakan seperti apa yang ditanyakan dari soal. 

 

Petikan wawancara berikut untuk mengklarifikasi kesalahan siswa dalam 

menjawab soal nomor 2. 

P : ”Ya, sudah. Kita ke nomor 2 aja kalau gitu. X15 ini apa, Dik?” 

R : “Itu data ke-15, Mbak...” 

P : ”Ini kamu sudah pakai rumus mediannya, sudah benar hasilnya. Tapi kok di 

jawaban akhirnya ditulis X15 = 25. Maksudnya gimana?” 

R : ”Median kan nilai tengahnya, Mbak?” 

P : ”Iya, terus?” 

R : ” Datanya kan ada 30, berarti tengah-tengahnya 30 itu 15.” 

P : ”Kok bisa gitu?” 

R : ”30 dibagi 2 kan hasilnya 15.” 

P : ”Ooo…berari maksud kamu kalau mencari tengah-tengahnya itu berarti dibagi 

2? Jadi kalau tengah-tengahnya 30 itu 30 dibagi 2 sama dengan 15?” 

R : ”Iya.” 

P : “Gini, sebenarnya yang nomor 2 ini rumus dan hasilnya dah bener, tapi di 

bagian akhir ini nggak perlu ditambahi X15 = 25. Karena tengah-tengahnya 30 

itu bukan data ke-15, tapi data yang terletak antara data ke-15 dan data ke-16.” 

R : “Oooo…..” 

P : ”Ini kesimpulan akhirnya juga nggak dituliskan ya?” 

R : ”Kesimpulan akhir itu apa, mbak?” 

P : ”Itu lho, yang biasanya setelah diperoleh jawaban terus di akhirnya ada kata-

kata ’jadi....’.” 

R : ”Oo...yang itu. Biasanya aku juga nggak nulis kayak gitu, Mbak....” 
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P : ”Berarti kalau disuruh nulisin bisa kan?” 

R : ”Yaaa.....kayaknya bisa, Mbak.” 

P : ”Coba kayak gimana?” 

R : ”Jadi, mediannya 25 dan modusnya 27.” 

Dari hasil wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa meskipun 

siswa dapat menjawab dan mengerjakan soal dengan benar tetapi ternyata ia 

masih kurang paham pada saat menuliskan dan mencari lambang untuk nilai 

tengah/median dari 30 data. Di akhir jawabannya, ia menuliskan X15 = 25. Hal 

inilah yang menyebabkan jawabannya menjadi salah. Siswa beranggapan bahwa 

nilai tengah dari 30 data berarti sama saja dengan data ke-15, yaitu dengan 

membagi 30 dengan 2. karena itulah siswa menuliskan X15 sebabai lambang 

median dari 30 data. Selain itu siswa juga tidak menuliskan kesimpulan akhir 

jawabannya. Hal ini dikarenakan pada waktu mengerjakan soal siswa memang 

tidak terbiasa menuliskannya. 

 

Petikan wawancara berikut untuk mengklarifikasi kesalahan siswa dalam 

menjawab soal nomor 3. 

P : ”Sekarang nomor 3, ya? Nomor 3 ini disuruh mencari apa sih?” 

R : “Rataan kuartil dan rataan tiga.” 

P : ”Kalau sudah tahu, sebelum menjawab kok nggak dituliskan dulu apa yang 

ditanyakan dari soal?” 

R : ”Oiya mbak... kemarin itu buru-buru, jadinya lupa nggak tak tulis.” 

P : ”Sekarang yang rataan kuartil dulu, ya? Rataan kuartil itu maksudnya apa 

sih?” 

R : ”Berarti mencari Q1, Q2, dan Q3” 

P : ”Ooo...berarti menurut kamu, rataan kuartil itu ya Q1, Q2, Q3 itu?” 

R : (Menganggukkan kepala) 

P : ”Sekarang yang ini, seperempatnya dari 25 itu bener ini nggak hasilnya?” 

R : ”Iya....” 

P : ”Yakin?” 

R : ”Insya Allah, Mbak....” 
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P : ”Harusnya itu bukan 5,9 tapi 6,25.” 

R : ”Ooo...maklum Mbak, kan ngitungnya manual...” 

Dari petikan wawancara tersebut, siswa tergesa-gesa pada saat 

mengerjakan soal sehingga ia lupa menuliskan apa yang ditanyakan dari soal. 

Selain itu, siswa beranggapan bahwa rataan kuartil itu sama dengan mencari Q1, 

Q2, dan Q3. Hal ini menunjukkan bahwa siswa masih belum memahami tentang 

konsep rataan kuartil. Selain itu, siswa sepertinya kurang teliti pada saat 

menghitung )0,25(
4
1

. Karena jawaban yang dihasilkan siswa adalah 5,9 padahal 

seharusnya adalah 6,25. 

 

Petikan wawancara berikut untuk mengklarifikasi kesalahan siswa dalam 

menjawab soal nomor 4. 

P : ”Lanjut ke nomor 4. Ini hasil x -nya berapa, Dik? Kok nggak dilanjutin?” 

R : “Belum tak hitung tadi, Mbak...” 

P : ”Kalau hasil yang ( )2å - xx  ini berapa?” 

R : ”17.” 

P : ”Kok bisa dapat 17 darimana? Katanya tadi yang x -nya belum dihitung, kok 

bisa ngitung ( )2å - xx ?” 

R : ” He...he...he....” 

P : ”Ketahuan, pasti tadi nyontek temannya, ya?” 

R : ”Habis, tadi buru-buru, Mbak…waktunya dah mau habis.” 

Dari hasil wawancara diketahui bahwa dalam mengerjakan soal siswa 

hanya menyontek jawaban dari teman. Hal ini disebabkan siswa tergesa-gesa pada 

saat mengerjakan karena waktunya kurang dan siswa belum bisa mengerjakan 

soal tersebut. Akibatnya siswa hanya asal saja menyontek jawaban dari teman 

tanpa peduli dengan hasil jawaban tersebut apakah benar atau tidak. 
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Subyek Wawancara 5 

Berikut ini beberapa petikan wawancara antara peneliti (P) dengan 

responden (R) , yaitu subyek dengan nomor absen 17. 

Petikan wawancara ini adalah untuk mengklarifikasi jawaban dan 

menggali informasi tentang penyebab kesalahan yang dilakukan dalam menjawab 

soal nomor 1. 

P : ”Mulai dari nomor 1 dulu ya, Dik?” 

R : “Iya, Mbak.” 

P : “Nomor 1 ini nggak kamu buat model matematikanya dulu?” 

R : ”Enggak, Mbak... Apa harus pakai juga tho, Mbak?” 

P : ”Seharusnya iya. Ini kan bentuknya soal cerita, jadi kalau ngerjain seharusnya 

dibuat model matematikanya terlebih dahulu.” 

R : ”Ooo... Aku nggak tahu, Mbak.” 

P : ”Tapi kalau sekarang disuruh buat model matematikanya bisa, kan? Coba 

kamu buat dulu modelnya sekarang.” 

R : ”Salah nggak pa-pa, Mbak?” 

P : “Nggak pa-pa....” 

R : (Berpikir sambil mencoba mengerjakan) 

“Kayak gini bukan, Mbak?” 

P : “Iya, bisa.” 

Untuk soal nomor 1, siswa sudah menjawab soal dengan benar dan 

lengkap dari apa yang diketahui, apa yang ditanyakan hingga kesimpulan akhir 

dari jawaban yang diperoleh, tetapi siswa tidak mentransfer apa yang diketahui 

dari soal ke dalam pemodelan matematika. Hal ini disebabkan karena siswa tidak 

tahu kalau cara pengerjaannya harus dengan cara membuat model matematikanya 

terlebih dahulu. 

 

Petikan wawancara berikut untuk mengklarifikasi kesalahan siswa dalam 

menjawab soal nomor 2. 

P : ”Sekarang yang nomor 2.  Ini mediannya hasilnya berapa, Dik?” 

R : “26,5.” 
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P : ”Kok bisa? Kalo Me itu lambang untuk apa?” 

R : ”Untuk median.” 

P : ”Bener. Di sini, dari rumusnya kamu peroleh Me = 25, tapi kok ujung-

ujungnya di bagian akhirnya kamu tulis ’jadi, mediannya adalah 26,5’? 

Hayo...yang bener yang mana?” 

R : ”Oiya lupa.... Itu harusnya 25 juga. Salah nulis, Mbak....” 

P : ”Ngelamunin apa tadi, kok nulis jawaban akhirnya bisa sampai salah gini?” 

R : ”He...he...he… tadi sebenarnya jawabanku sudah 25, Mbak. Tapi waktu lihat 

punya teman, ternyata 26,5. Jadinya malah salah nulis jadi 26,5.” 

Siswa sudah memahami maksud dari soal serta sudah menjawabnya 

dengan benar. Tetapi siswa salah menuliskan angka pada kesimpulan akhirnya. 

Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa setelah selesai mengerjakan 

soal, siswa melihat jawaban dari temannya sehingga ia lupa dengan jawabannya 

sendiri. Akibatnya pada saat menuliskan kesimpulan akhirnya, siswa salah 

menuliskan angka tersebut karena ia hanya teringat dengan jawaban dari 

temannya, bukan jawabannya sendiri. 

 

Petikan wawancara berikut untuk mengklarifikasi kesalahan siswa dalam 

menjawab soal nomor 3. 

P : ”Sekarang nomor 3 kalau gitu. Ini Q1, Q2, dan Q3 dapatnya berapa, Dik?” 

R : “ Q1-nya 5,9; Q2-nya 6, 25; dan Q3-nya 6,7.” 

P : ”Terus kalau rataan kuartil itu rumusnya gimana?” 

R : ” Q1+ Q2 + Q3 dibagi 3” 

P : ”Yang bener?” 

R : ” Kayaknya gitu, Mbak... Seingatku.” 

P : ”Rataan kuartil itu harusnya cuma Q1+ Q3 aja, terus dibagi 2.” 

R : ”Berarti ini salah ya, Mbak?” 

P : ”Iya. Terus kalau rataan tiga itu apa?” 

R : ”Rataan tiga itu sama dengan Q3, Mbak...” 

P : “Yakin?” 

R : “Enggak sih, Mbak… Bingung kalau kuartil-kuartil gitu.” 
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P : “Rataan tiga itu beda dengan Q3. Kalau Q3 itu namanya kuartil ketiga, bukan 

rataan tiga. Nah, kalau rataan tiga itu sendiri rumusnya ( )321 2
4
1

QQQ ++ ” 

R : “Ooo....” 

P : ”Nomor 3 ini nggak ditulis pakai kata-kata ’jadi....’ kayak yang nomor 1 dan 2 

tadi?” 

R : ”Oiya mbak, lupa belum tak tulis.” 

Siswa salah menggunakan rumus untuk mencari nilai rataan kuartil. 

Menurutnya, rumus rataan kuartil adalah 
3

321 QQQ ++
, padahal seharusnya 

adalah 
2

31 QQ +
. Selain itu, siswa juga salah memahami konsep tentang rataan 

tiga. Siswa beranggapan bahwa rataan tiga sama dengan Q3. Padahal sebenarnya 

kedua hal tersebut berbeda. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya siswa kurang 

memahami tentang konsep rataan tiga. Siswa juga lupa tidak menuliskan 

kesimpulan akhir dari jawaban yang ia peroleh. 

 

Petikan wawancara berikut untuk mengklarifikasi kesalahan siswa dalam 

menjawab soal nomor 4. 

P : ”Kalau yang nomor 4 ini.... Wah-wah...kok jawabannya kayak gini?” 

R : “Kenapa, Mbak?” 

P : ”Bentar, tak tanya dulu, negatif dikalikan negatif itu hasilnya apa?” 

R : ”Emm... Positif.” 

P : ”Terus, kalau misalnya (-12)2 itu kalau dijadikan bentuk perkalian jadinya 

gimana?” 

R : ”(-12) x (-12).” 

P : ”Nah, sekarang (-12) x (-12) itu kalau dikalikan hasilnya  positif atau negatif?” 

R : ”Positif.... Oiya Mbak, ini hasilnya harusnya 144, bukan -144. Hehehe...habis 

bingung sih mbak.” 

Berdasarkan petikan wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa 

siswa kurang teliti dan merasa kebingungan pada saat menghitung kuadrat dari 
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bilangan bulat negatif. Siswa beranggapan bahwa hasil dari kuadrat bilangan bulat 

negatif adalah juga bilangan negatif. Padahal jawaban yang seharusnya adalah 

bilangan positif. Hal ini mengakibatkan, walaupun siswa sudah menggunakan 

rumus dengan benar tetapi hasil akhir yang diperolehnya pun tetap salah. 

 

B. Hasil Validasi Data 

Dalam kegiatan validasi ini, dilakukan triangulasi data yaitu dengan 

membandingkan data hasil tes dan data hasil wawancara. Validasi dilakukan 

untuk menguji keabsahan data yang diperoleh dari subyek penelitian agar 

diperoleh data yang valid. Triangulasi data yang disajikan berupa kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam mengerjakan soal-soal tentang statistika berikut faktor-

faktor penyebabnya. Triangulasi data yang telah dilakukan terhadap data yang 

diperoleh dari subyek penelitian disajikan dalam bentuk table triangulasi yang 

disertakan pada lampiran. 

 

C. Pembahasan Hasil Analisis Data 

Dari hasil analisa data yang meliputi reduksi data, penyajian data dan 

verifikasi/pengecekan data diperoleh jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa 

dalam menyelesaikan soal-soal pada materi statistika beserta faktor penyebabnya 

adalah sebagai berikut: 

a. Tipe Kesalahan I 

Untuk tipe kesalahan I ini, analisa datanya dapat dilihat pada tabel 

rangkuman berikut: 

 

Tabel 4.5. Kesalahan-kesalahan siswa yang termasuk dalam Tipe Kesalahan I 

Sub-

yek 

Letak 

Kesalahan 

Analisa Pembahasan 

Tes 

Analisa Hasil  

Wawancara 

1 Soal nomor 1: 

· Tidak 

membuat 

 

Kemungkinan karena 

siswa tidak bisa 

mentransfer apa yang 

 

Menurut siswa cara 

pengerjaan yang secara 

langsung tanpa membuat 
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model 

matematika

nya. 

 

diketahui dari soal ke 

dalam pemodelan 

matematika. 

model matematika seperti 

itu terasa jauh lebih 

mudah dan lebih cepat 

dalam mengerjakan soal. 

 Soal nomor 2: 

· Tidak 

menuliskan 

apa yang 

ditanyakan. 

 

 

Kemungkinan karena 

siswa tidak terbiasa 

menuliskannya. 

 

 

Siswa lupa tidak 

menuliskannya karena hal 

itu sudah menjadi 

kebiasaan siswa dalam 

mengerjakan soal. 

 Soal nomor 3: 

· Tidak 

menuliskan 

apa yang 

diketahui 

dan apa 

yang 

ditanyakan. 

 

Kemungkinan karena 

siswa tidak terbiasa 

menuliskannya. 

 

 

Siswa memang terbiasa 

tidak menuliskannya 

karena hal itu sudah 

menjadi kebiasaan siswa 

dalam mengerjakan soal. 

 

 Soal nomor 4: 

· Tidak 

menuliskan 

apa yang 

diketahui 

dan apa 

yang 

ditanyakan. 

 

Kemungkinan karena 

siswa tidak terbiasa 

menuliskannya. 

 

Siswa memang terbiasa 

tidak menuliskannya 

karena hal itu sudah 

menjadi kebiasaan siswa 

dalam mengerjakan soal. 

 

2 Soal nomor 1: 

· Tidak 

membuat 

model 

 

Kemungkinan karena 

siswa kurang bisa 

memahami dengan 

 

Siswa merasa 

kebingungan dan tidak 

bisa membuat model 
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matematika

nya. 

baik cara mentransfer 

apa yang diketahui ke 

dalam model 

matematikanya. 

matematikanya. 

Penyebabnya adalah 

karena siswa jarang 

membuat pemodelan 

matematika dari suatu 

soal. 

 Soal nomor 2: 

· Tidak 

menuliskan 

apa yang 

diketahui 

dan apa 

yang 

ditanyakan. 

 

Kemungkinan karena 

siswa tidak terbiasa 

menuliskannya. 

 

 

Siswa memang tidak 

terbiasa menuliskannya 

pada waktu mengerjakan 

soal. 

 Soal nomor 3: 

· Tidak 

menuliskan 

apa yang 

diketahui 

dan apa 

yang 

ditanyakan. 

 

Kemungkinan karena 

siswa tidak terbiasa 

menuliskannya. 

 

Siswa memang tidak 

terbiasa menuliskannya 

pada waktu mengerjakan 

soal. 

 

 Soal nomor 4: 

· Tidak 

menuliskan 

apa yang 

ditanyakan.  

 

Kemungkinan karena 

siswa tidak terbiasa 

menuliskannya. 

 

Siswa memang tidak 

terbiasa menuliskannya 

pada waktu mengerjakan 

soal. 

3 Soal nomor 1: 

· Tidak 

menuliskan 

 

Kemungkinan karena 

siswa tidak terbiasa 

 

Siswa terbiasa pada saat 

mengerjakan soal hanya 
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apa yang 

diketahui 

dan apa 

yang 

ditanyakan.  

 

· Tidak 

membuat 

model 

matematika

nya. 

menuliskannya. 

 

 

 

 

 

Kemungkinan karena 

siswa tidak bisa 

mentransfer apa yang 

diketahui dari soal ke 

dalam pemodelan 

matematika. 

Kemungkinan karena 

siswa tidak terbiasa 

menuliskannya. 

langsung menuliskan 

jawabannya saja tanpa 

menuliskan apa yang 

ditanyakan dan apa yang 

diketahui terlebih dahulu. 

 

Siswa tidak memahami 

apa yang dimaksud dari 

soal dan hanya menyontek 

jawaban dari temannya 

saja 

 

 Soal nomor 2: 

· Tidak 

menuliskan 

apa yang 

diketahui 

dan apa 

yang 

ditanyakan.  

 

Kemungkinan karena 

siswa tidak terbiasa 

menuliskannya. 

 

 

Siswa terbiasa pada saat 

mengerjakan soal hanya 

langsung menuliskan 

jawabannya saja tanpa 

menuliskan apa yang 

ditanyakan dan apa yang 

diketahui terlebih dahulu. 

 Soal nomor 3: 

· Tidak 

menuliskan 

apa yang 

diketahui 

dan apa 

yang 

 

Kemungkinan karena 

siswa tidak terbiasa 

menuliskannya. 

 

Siswa terbiasa pada saat 

mengerjakan soal hanya 

langsung menuliskan 

jawabannya saja tanpa 

menuliskan apa yang 

ditanyakan dan apa yang 
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ditanyakan. diketahui terlebih dahulu. 

 Soal nomor 4: 

· Tidak 

menuliskan 

apa yang 

diketahui 

dan apa 

yang 

ditanyakan.  

 

Kemungkinan karena 

siswa tidak terbiasa 

menuliskannya. 

 

Siswa terbiasa pada saat 

mengerjakan soal hanya 

langsung menuliskan 

jawabannya saja tanpa 

menuliskan apa yang 

ditanyakan dan apa yang 

diketahui terlebih dahulu. 

 

Pembahasan: 

Kesalahan-kesalahan siswa yang termasuk dalam tipe kesalahan I ini antara 

lain: 

1) Kesalahan dalam menentukan apa yang diketahui dari soal. 

Beberapa penyebabnya adalah: 

a) Siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dari soal cerita tersebut 

karena tidak terbiasa menuliskannya. Siswa beranggapan bahwa 

penulisannya tidak penting karena tidak berpengaruh terhadap 

penilaian guru sehingga siswa enggan menuliskannya. Selain itu juga 

untuk menyingkat waktu.  

b) Siswa tergesa-gesa pada saat mengerjakan soal, sehingga siswa lupa 

tidak menuliskannya. 

2) Kesalahan dalam menentukan apa yang ditanyakan dari soal. 

Beberapa penyebab dari kesalahan tersebut antara lain: 

a) Siswa tidak menuliskan apa yang diketahui karena siswa memang 

tidak terbiasa menuliskannya. Siswa beranggapan bahwa penulisannya 

kurang penting karena tidak berpengaruh terhadap penilaian guru 

sehingga beranggapan boleh ditulis boleh tidak.  

b) Siswa tergesa-gesa pada saat mengerjakan soal, sehingga siswa lupa 

tidak menuliskannya. 
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3) Kesalahan dalam membuat model matematika. 

Beberapa penyebab dari kesalahan tersebut antara lain: 

a) Siswa tidak dapat mentransfer apa yang diketahui ke dalam pemodelan 

matematika karena kemampuan siswa dalam membuat pemodelan 

matematika sangat kurang. Hal ini disebabkan karena siswa merasa 

kesulitan dan tidak terbiasa membuat pemodelan matematika pada 

waktu mengerjakan soal. 

b) Siswa tidak menuliskan model matematika dari apa yang ditanyakan 

karena langsung mengerjakan soal yang ada dengan cara memasuk-

masukkan angka dalam penyelesaiannya. Hal ini dikarenakan siswa 

merasa kebingungan pada saat harus membuat model matematikanya. 

c) Menurut siswa cara pengerjaan yang secara langsung tanpa membuat 

model matematika seperti itu terasa jauh lebih mudah dan lebih cepat 

dalam mengerjakan soal. 

d) Siswa tidak tahu kalau cara pengerjaan soal harus dengan membuat 

pemodelan matematikanya terlebih dahulu. 

 

b. Tipe Kesalahan II 

Untuk tipe kesalahan II ini, analisa datanya dapat dilihat pada tabel 

rangkuman berikut: 

 

Tabel 4.6. Kesalahan-kesalahan siswa yang termasuk dalam Tipe Kesalahan II 

Sub-

yek 

Letak 

Kesalahan 

Analisa Pembahasan 

Tes 

Analisa Hasil  

Wawancara 

1 Soal nomor 3: 

· Salah 

menuliskan 

rumus 

untuk 

mencari 

 

Kemungkinan karena 

siswa kurang 

memahami tentang 

rataan tiga. 

 

 

 

Siswa benar-benar tidak 

memahami tentang materi 

yang ada pada soal, yaitu 

materi tentang rataan 

kuartil dan rataan tiga, 

walaupun sebenarnya 
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rataan tiga. 

 

 

 

 

 

 

siswa sudah pernah 

memperoleh materi itu 

sebelumnya dari guru. 

Tetapi pada saat guru 

menerangkan materi, guru 

hanya menjelaskan kepada 

siswa secara sekilas saja, 

akibatnya siswa masih 

belum paham tentang 

materi itu sepenuhnya. 

 Soal nomor 4: 

· Salah 

menggunak

an rumus 

untuk 

mencari 

variansi. 

 

Kemungkinan siswa 

belum memamahi cara 

mencari nilai variansi 

dan standar deviasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa merasa bingung 

dalam menggunakan 

rumus, apakah 

menggunakan n – 1 

ataukah hanya n saja. Hal 

ini terlihat pada saat 

mencari nilai variansi dan 

standar deviasi, siswa 

menggunakan dua rumus 

yang berbeda pada saat 

mencari kedua nilai 

tersebut. 

2 Soal nomor 3: 

· Salah 

menggunak

an rumus 

untuk 

mencari 

nilai rataan 

 

Kemungkinan siswa 

kurang memahami 

tentang konsep rataan 

kuartil dan rataan tiga. 

 

 

 

Siswa sebenarnya memang 

tidak memahami tentang 

konsep rataan kuartil dan 

rataan tiga. Pada saat 

mengerjakan soal, siswa 

hanya asal-asalan saja 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xcv 

kuartil dan 

rataan tiga. 

 mengerjakannya. 

 

 Soal nomor 4: 

· Salah 

menggunak

an rumus 

untuk 

mencari 

nilai 

variansi. 

 

Kemngkinan karena 

siswa kurang 

memahami langkah-

langkah mencari nilai 

variansi dan juga 

standar deviasi. 

 

 

Siswa belum memahami 

konsep variansi dan 

standar deviasi 

sepenuhnya. 

 

 

3 Soal nomor 2: 

· Tidak 

mengurutka

n datanya 

terlebih 

dahulu. 

 

Kemungkinan karena 

siswa kurang 

memahami tentang 

konsep untuk mencari 

nilai median. 

 

 

Siswa belum memahami 

konsep tentang median 

walaupun ia tahu cara 

mencari nilai mediannya 

 

 Soal nomor 3: 

· Tidak 

mengurutka

n datanya 

terlebih 

dahulu. 

 

Kemungkinan karena 

siswa kurang 

memahami tentang 

konsep untuk mencari 

rataan kuartil dan 

rataan tiga. 

 

Siswa belum memahami 

tentang konsep rataan 

kuartil dan rataan tiga. 

 

 

 

4 Soal nomor 2: 

· Salah 

menuliskan 

X15 sebagai 

lambang 

median.  

 

Kemungkinan karena 

siswa salah 

menginterpretasikan 

nilai tengah dari 30 

data adalah data ke-15. 

 

Siswa kurang paham pada 

saat menuliskan dan 

mencari lambang untuk 

nilai tengah/median dari 30 

data. 
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5 Soal nomor 3: 

· Salah 

menggunak

an rumus 

untuk 

mencari 

rataan 

kuartil. 

 

· Salah 

memahami 

konsep 

tentang 

rataan tiga.  

 

Kemungkinan karena 

siswa kurang 

memahami tantang 

konsep rataan kuartil. 

 

 

 

 

Kemungkinan karena 

siswa kurang 

memahami tantang 

konsep rataan tiga. 

 

 

Siswa lupa rumus untuk 

mencari nilai rataan kuartil. 

 

 

 

 

 

 

Siswa kurang memahami 

tentang konsep rataan tiga. 

 

 

Pembahasan: 

Kesalahan-kesalahan siswa yang termasuk dalam tipe kesalahan II ini antara 

lain: 

1) Kesalahan dalam memahami konsep 

Kesalahan-kesalahan tersebut meliputi: 

a) Kesalahan dalam mengurutkan data 

Penyebab dari kesalahan tersebut adalah: 

Siswa kurang memahami konsep dasar dari median dan kuartil, 

sehingga pada saat mengerjakan soal siswa langsung mencari apa yang 

ditanyakan tanpa mengurutkan datanya terlebih dahulu. 

b) Kesalahan dalam menuliskan X15 sebagai lambang median dari 30 

data. 

Penyebab kesalahan tersebut adalah: 

Siswa kurang memahami cara penulisan lambang untuk median. Siswa 

mengira mencari tengah-tengah dari 30 data yaitu dengan cara 
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membagi 30 dengan angka 2, sehingga diperoleh angka 15 dimana data 

ke-15 tersebut adalah data tengah-tengahnya. 

c) Kesalahan dalam mencari rataan tiga 

Penyebab kesalahan tersebut adalah: 

Siswa kurang memahami tentang rataan tiga, sehingga ia mencari nilai 

rataan tiga = Q3. Siswa beranggapan bahwa rataan tiga itu sama 

dengan Q3. 

2) Kesalahan dalam menggunakan rumus. 

Beberapa penyebab kesalahan tersebut antara lain: 

a) Siswa kurang memahami tentang rataan kuartil, akibatnya siswa salah 

pada saaat menggunakan rumus untuk mencari nilai rataan kuartil. 

Sebagai contoh, siswa menggunakan rumus Q )2(
4
1

1 += nX  untuk 

mencari rataan kuartil. Ada juga siswa lain yang menggunakan rumus 

3
321 QQQ ++

 untuk mencarinya. 

b) Siswa kurang memahami tentang rataan tiga, akibatnya siswa salah 

pada saat menggunakan rumus untuk mencari nilai rataan tiga. Sebagai 

contoh, siswa menggunakan rumus Q )2.3(
4
1

3 += nX  untuk mencari 

rataan tiga. Ada juga siswa lain yang menggunakan rumus 

Q )23(
4
1

3 += nX  untuk mencarinya. 

c) Siswa salah menggunakan n – 1 pada saat mencari nilai variansi, 

penyebabnya adalah karena siswa merasa bingung harus menggunakan 

n – 1 ataukah hanya menggunakan n saja pada saat menggunakan 

rumus untuk mencari nilai variansi. 

 

c. Tipe Kesalahan III 

Untuk tipe kesalahan III ini, analisa datanya dapat dilihat pada tabel 

rangkuman berikut: 
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Tabel 4.7. Kesalahan-kesalahan siswa yang termasuk dalam Tipe Kesalahan III 

Sub-

yek 

Letak 

Kesalahan 

Analisa Pembahasan 

Tes 

Analisa Hasil Wawancara 

1 Soal nomor 1: 

· Tidak 

menuliskan 

kesimpulan 

akhir dari 

jawaban 

yang ia 

peroleh. 

 

Kemungkinan karena 

siswa tidak terbiasa 

menuliskannya 

 

Siswa terbiasa tidak 

menuliskannya. Hal ini 

dikarenakan siswa hanya 

berorientasi pada 

perhitungannya saja. Di 

samping itu, karena ada 

tidaknya kesimpulan akhir 

tidak berpengaruh terhadap 

nilai yang diberikan oleh 

guru, sehingga siswa 

enggan untuk 

menuliskannya. 

 Soal nomor 2: 

· Tidak 

menuliskan 

kesimpulan 

akhir dari 

jawaban 

yang ia 

peroleh 

 

Kemungkinan karena 

siswa tidak terbiasa 

menuliskannya. 

 

Siswa terbiasa tidak 

menuliskannya. Hal ini 

dikarenakan siswa hanya 

berorientasi pada 

perhitungannya saja. Di 

samping itu, karena ada 

tidaknya kesimpulan akhir 

tidak berpengaruh terhadap 

nilai yang diberikan oleh 

guru, sehingga siswa 

enggan untuk 

menuliskannya. 
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 Soal nomor 3: 

· Tidak 

melanjutka

n jawaban 

untuk 

mencari 

nilai rataan 

tiga. 

 

· Tidak 

menuliskan 

jawaban 

untuk 

mencari 

nilai rataan 

kuartil. 

 

 

· Tidak 

menuliskan 

kesimpulan 

akhir dari 

jawaban 

yang ia 

peroleh. 

 

Kemungkinan karena 

siswa kurang 

memahami tentang 

rataan tiga. 

 

 

 

 

Kemungkinan siswa 

kurang memahami 

tentang rataan kuartil. 

 

 

 

 

 

 

Kemungkinan karena 

siswa tidak terbiasa 

menuliskannya. 

 

 

Siswa benar-benar tidak 

memahami tentang materi 

yang ada pada soal, yaitu 

materi tentang rataan 

kuartil dan rataan tiga, 

walaupun sebenarnya 

siswa sudah pernah 

memperoleh materi itu 

sebelumnya dari guru. 

Tetapi pada saat guru 

menerangkan materi, guru 

hanya menjelaskan kepada 

siswa secara sekilas saja, 

akibatnya siswa masih 

belum paham tentang 

materi itu sepenuhnya. 

 

Siswa terbiasa tidak 

menuliskannya. Hal ini 

dikarenakan siswa hanya 

berorientasi pada 

perhitungannya saja. Di 

samping itu, karena ada 

tidaknya kesimpulan akhir 

tidak berpengaruh terhadap 

nilai yang diberikan oleh 

guru, sehingga siswa 

enggan untuk 

menuliskannya. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 c 

 Soal nomor 4: 

· Salah 

menghitung 

( )2å - xx  

= 562. 

 

· Tidak 

menuliskan 

kesimpulan 

akhir dari 

jawaban 

yang ia 

peroleh. 

 

Kemungkinan siswa 

kurang teliti pada saat 

melakukan 

perhitungan. 

 

 

Kemungkinan karena 

siswa tidak terbiasa 

menuliskannya. 

 

Siswa terbiasa apabila 

sudah memperoleh 

jawaban, siswa tidak 

mengulangi untuk 

menghitungnya kembali. 

 

Siswa terbiasa tidak 

menuliskannya. Hal ini 

dikarenakan siswa hanya 

berorientasi pada 

perhitungannya saja. Di 

samping itu, karena ada 

tidaknya kesimpulan akhir 

tidak berpengaruh terhadap 

nilai yang diberikan oleh 

guru, sehingga siswa 

enggan untuk 

menuliskannya. 

2 Soal nomor 1: 

· Salah 

menghitung 

34 x 49. 

 

 

· Tidak 

menuliskan 

kesimpulan 

akhir dari 

jawaban 

 

Kemungkinan siswa 

kurang teliti pada saat 

melakukan 

perhitungan. 

 

Kemungkinan karena 

siswa tidak terbiasa 

menuliskannya. 

 

Siswa juga kurang teliti 

pada saat melakukan 

perhitungan. 

 

 

Siswa memang tidak 

terbiasa menuliskan 

kesimpulan akhir dari 

jawaban yang ia peroleh. 
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yang ia 

peroleh. 

 Soal nomor 2: 

· Tidak 

menuliskan 

kesimpulan 

akhir dari 

jawaban 

yang ia 

peroleh. 

 

Kemungkinan karena 

siswa tidak terbiasa 

menuliskannya. 

 

Siswa memang tidak 

terbiasa menuliskan 

kesimpulan akhir dari 

jawaban yang ia peroleh. 

 Soal nomor 3: 

· Tidak 

menuliskan 

kesimpulan 

akhir dari 

jawaban 

yang ia 

peroleh. 

 

Kemungkinan karena 

siswa tidak terbiasa 

menuliskannya. 

 

 

 

 

 

 

Siswa memang tidak 

terbiasa menuliskan 

kesimpulan akhir dari 

jawaban yang ia peroleh. 

 Soal nomor 4: 

· Tidak 

menuliskan 

kesimpulan 

akhir dari 

jawaban 

yang ia 

peroleh. 

 

Kemungkinan karena 

siswa tidak terbiasa 

menuliskannya. 

 

 

Siswa memang tidak 

terbiasa menuliskan 

kesimpulan akhir dari 

jawaban yang ia peroleh 

3 Soal nomor 1: 

· Tidak 

menuliskan 

 

Kemungkinan karena 

siswa tidak terbiasa 

 

Siswa memang tidak 

terbiasa menuliskannya. 
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kesimpulan 

akhir dari 

jawaban 

yang ia 

peroleh. 

menuliskannya. 

 

Siswa hanya berorientasi 

pada hasil dari 

perhitungannya saja. 

 Soal nomor 2: 

· Tidak 

menuliskan 

kesimpulan 

akhir dari 

jawaban 

yang ia 

peroleh. 

 

Kemungkinan karena 

siswa tidak terbiasa 

menuliskannya. 

 

 

Siswa memang tidak 

terbiasa menuliskannya. 

Siswa hanya berorientasi 

pada hasil dari 

perhitungannya saja. 

 Soal nomor 3: 

· Hanya 

mencari 

nilai Q1, 

Q2, dan Q3 

tanpa 

mencari 

rataan 

kuartil dan 

rataan tiga. 

 

· Tidak 

menuliskan 

kesimpulan 

akhir dari 

jawaban 

yang ia 

 

Kemungkinan karena 

siswa belum 

memahami tentang 

konsep rataan kuartil 

dan rataan tiga, atau 

siswa mungkin lupa 

rumus untuk mencari 

nilai tersebut. 

 

 

Kemungkinan karena 

siswa tidak terbiasa 

menuliskannya. 

 

 

Siswa belum memahami 

tentang konsep rataan 

kuartil dan rataan tiga. 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa memang tidak 

terbiasa menuliskannya. 

Siswa hanya berorientasi 

pada hasil dari 

perhitungannya saja. 
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peroleh. 

 Soal nomor 4: 

· Salah 

menghitung 

(66-55)2 = 

111. 

 

· Tidak 

menuliskan 

kesimpulan 

akhir dari 

jawaban 

yang ia 

peroleh. 

 

Kemungkinan karena 

siswa kurang teliti pada 

saat melakukan 

perhitungan. 

 

Kemungkinan karena 

siswa tidak terbiasa 

menuliskannya. 

 

 

Siswa kurang teliti pada 

saat melakukan 

perhitungan. 

 

 

Siswa memang tidak 

terbiasa menuliskannya. 

Siswa hanya berorientasi 

pada hasil dari 

perhitungannya saja. 

4 Soal nomor 1: 

· Tidak 

melakukan 

perhitungan 

dan tidak 

menjawab 

pertanyaan 

dari soal. 

 

Kemungkinan karena 

siswa tidak memahami 

maksud dari soal 

 

Siswa tidak memahami 

maksud dari soal dan 

merasa tidak bisa 

mengerjakan. 

 Soal nomor 3: 

· Tidak 

mencari 

nilai rataan 

kuartil. 

 

· Salah 

menghitung 

 

Kemungkinan karena 

siswa salah memahami 

konsep rataan kuartil. 

 

 

Kemungkinan karena 

siswa kurang teliti pada 

 

Siswa masih belum 

memahami tentang konsep 

rataan kuartil. 

 

 

Siswa kurang teliti pada 

saat menghitung. 
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( )

9,5

0,25
4
1

=
 

 

· Tidak 

menuliskan 

kesimpulan 

akhir dari 

jawaban 

yang ia 

peroleh. 

 

saat menghitung. 

 

 

 

 Kemungkinan karena 

siswa tidak terbiasa 

menuliskannya. 

 

 

 

 

 

 

Ketika mengerjakan soal 

siswa memang tidak 

terbiasa menuliskannya 

kesimpulan akhirnya. 

 Soal nomor 4: 

· Tidak 

menuliskan 

kesimpulan 

akhir dari 

jawaban 

yang 

diperoleh. 

 

Kemungkinan karena 

siswa tidak terbiasa 

menuliskannya. 

 

Siswa hanya menyontek 

jawaban dari teman. Hal 

ini disebabkan siswa 

tergesa-gesa pada saat 

mengerjakan karena 

waktunya kurang dan 

siswa belum bisa 

mengerjakan soal tersebut. 

Akibatnya siswa hanya 

asal saja menyontek 

jawaban dari teman tanpa 

peduli dengan hasil 

jawaban tersebut apakah 

benar atau tidak. 

5 Soal nomor 2: 

· Salah 

menuliskan 

kesimpulan 

 

Kemungkinan karena 

siswa kurang teliti pada 

saat menuliskan 

 

Setelah selesai 

mengerjakan soal, siswa 

melihat jawaban dari 
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akhir dari 

jawaban 

yang 

diperoleh. 

kesimpulan akhir 

tersebut. 

temannya sehingga ia lupa 

dengan jawabannya 

sendiri. Akibatnya pada 

saat menuliskan 

kesimpulan akhirnya, 

siswa salah menuliskan 

angka tersebut karena ia 

hanya teringat dengan 

jawaban dari temannya, 

bukan jawabannya sendiri 

 Soal nomor 3:  

· Tidak 

menuliskan 

kesimpulan 

akhir dari 

jawaban 

yang 

diperoleh. 

 

Kemungkinan karena 

siswa tidak terbiasa 

menuliskannya. 

 

 

 

 

 

Siswa lupa tidak 

menuliskannya. 

 Soal nomor 4: 

· Tidak 

menuliskan 

kesimpulan 

akhir dari 

jawaban 

yang 

diperoleh. 

 

Kemungkinan karena 

siswa tidak terbiasa 

menuliskannya 

 

Siswa lupa tidak 

menuliskannya. 

 

Pembahasan: 

Kesalahan-kesalahan siswa yang termasuk dalam tipe kesalahan III ini adalah: 

1) Kesalahan dalam menentukan langkah penyelesaian. 

Beberapa penyebab dari kesalahan tersebut antara lain: 
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a) Siswa tidak mengerjakan soal, penyebabnya adalah karena siswa 

benar-benar tidak memahami tentang rataan kuartil dan juga ratan tiga. 

Walaupun guru sudah pernah memberikan materi itu sebelumnya, 

tetapi karena cara penyampaian guru yang terlalu cepat akibatnya 

siswa kurang bisa memahami materi tersebut dengan baik.Siswa 

kurang memahami tentang rataan kuartil dan rataan tiga, sehingga pada 

saat mencari nilai rataan kuartil dan rataan tiga siswa hanya mencari 

nilai Q1, Q2, dan Q3-nya saja, tanpa mencari rataan kuartil dan rataan 

tiga. 

b) Siswa kurang memahami tentang cara mencari nilai variansi dan 

standar deviasi. Akibatnya pada saat mencari nilai standar deviasi, 

siswa tidak langsung menghitung akar dari varaiansinya tetapi siswa 

justru menggunakan rumus yang berbeda dan menghitungnya dari 

awal untuk mencari nilai standar deviasi. 

2) Kesalahan dalam melakukan perhitungan. 

Beberapa penyebab dari kesalahan tersebut antara lain: 

a) Siswa kurang teliti pada saat mengerjakan soal. Sebagai contoh, siswa 

salah pada saat menghintung 34 x 49 = 1668, padahal jawaban yang 

benar adalah 1666. 

b) Siswa tidak terbiasa menghitungnya kembali apabila sudah selesai 

melakukan perhitungan dan sudah memperoleh jawaban. Sebagai 

contoh, siswa menghitung ( )2å - xx  = 562, padahal jawaban yang 

benar adalah 572.  

c) Siswa kurang terampil dan merasa kebingungan pada saat harus 

mengkuadratkan bilangan bulat negatif. Sebagai contoh, siswa salah 

pada saat menghitung (-12)2. hasil yang diperoleh siswa adalah -144, 

padahal seharusnya jawabannya adalah 144.  
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3) Kesalahan dalam membuat kesimpulan. 

Beberapa penyebab dari kesalahan tersebut antara lain: 

a) Siswa tidak terbiasa menuliskannya pada saat mengerjakan soal 

matematika. 

b) Siswa menganggap penulisannya kurang penting karena merasa tidak 

berpengaruh terhadap penilaian guru. Hal ini membuat siswa semakin 

enggan untuk menuliskannya. 

c) Untuk menghemat waktu. Siswa beranggapan bahwa perhitungan akhir 

merupakan penyelesaian akhir dari semua soal matematika sudah 

mewakili penyelesaian soal tersebut, jadi penulisan kesimpulan akhir 

tidak harus ada. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian teori yang didukung oleh hasil penelitian serta 

mengacu pada tujuan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kesalahan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi 

statistika dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe kesalahan dengan jenis 

kesalahan sebagai berikut: 

a. Tipe kesalahan I, yang meliputi kesalahan dalam: 

1) Menentukan apa yang diketahui dalam soal. 

2) Menentukan apa yang diketahui dalam soal. 

3) Membuat model matematika. 

b. Tipe kesalahan II, yang meliputi kesalahan dalam: 

1) Memahami konsep. 

2) Menggunakan rumus. 

c. Tipe kesalahan III, yang meliputi kesalahan dalam: 

1) Menentukan langkah penyelesaian. 

2) Melakukan perhitungan. 

3) Membuat kesimpulan atau mengembalikan soal pada permasalahan 

yang sebenarnya. 

2. Beberapa penyebab munculnya setiap kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaiakn soal cerita pada materi statistika antara lain sebagai berikut: 

a. Tipe kesalahan I, yang meliputi: 

1) Kesalahan dalam menentukan apa yang diketahui dari soal. 

Penyebab munculnya kesalahan dalam menentukan apa yang diketahui 

dari soal, adalah: 

c) Siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dari soal cerita tersebut 

karena tidak terbiasa menuliskannya. Siswa beranggapan bahwa 

penulisannya tidak penting karena tidak berpengaruh terhadap 
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penilaian guru sehingga siswa enggan menuliskannya. Selain itu 

juga untuk menyingkat waktu.  

d) Siswa tergesa-gesa pada saat mengerjakan soal, sehingga siswa 

lupa tidak menuliskannya. 

2) Kesalahan dalam menentukan apa yang ditanyakan dalam soal. 

Penyebab munculnya kesalahan dalam menentukan apa yang 

ditanyakan dari soal, adalah: 

a) Siswa tidak menuliskan apa yang ditanyakan karena siswa memang 

tidak terbiasa menuliskannya. Siswa beranggapan bahwa 

penulisannya kurang penting karena tidak berpengaruh terhadap 

penilaian guru sehingga beranggapan boleh ditulis boleh tidak.  

b) Siswa tergesa-gesa pada saat mengerjakan soal, sehingga siswa 

lupa tidak menuliskannya 

3) Kesalahan dalam membuat model matematika. 

Penyebab munculnya kesalahan dalam membuat model matematika 

adalah: 

e) Siswa tidak dapat mentransfer apa yang diketahui ke dalam 

pemodelan matematika karena kemampuan siswa dalam membuat 

pemodelan matematika sangat kurang. Hal ini disebabkan karena 

siswa merasa kesulitan dan tidak terbiasa membuat pemodelan 

matematika pada waktu mengerjakan soal. 

f) Siswa tidak menuliskan model matematika dari apa yang 

ditanyakan karena langsung mengerjakan soal yang ada dengan 

cara memasuk-masukkan angka dalam penyelesaiannya. Hal ini 

disebabkan karena siswa merasa kebingungan pada saat harus 

membuat model matematikanya. 

g) Menurut siswa cara pengerjaan yang secara langsung tanpa 

membuat model matematika seperti itu terasa jauh lebih mudah dan 

lebih cepat dalam mengerjakan soal. 

h) Siswa tidak tahu kalau cara pengerjaan soal harus dengan membuat 

pemodelan matematikanya terlebih dahulu. 
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b. Tipe kesalahan II, yang meliputi: 

1) Kesalahan dalam memahami konsep 

Kesalahan-kesalahan tersebut meliputi: 

d) Kesalahan dalam mengurutkan data 

Penyebab dari kesalahan tersebut adalah: 

Siswa kurang memahami konsep dasar dari median dan kuartil, 

sehingga pada saat mengerjakan soal siswa langsung mencari apa 

yang ditanyakan tanpa mengurutkan datanya terlebih dahulu. 

e) Kesalahan dalam menuliskan X15 sebagai lambang median dari 30 

data. 

Penyebab kesalahan tersebut adalah: 

Siswa kurang memahami cara penulisan lambang untuk median. 

Siswa mengira mencari tengah-tengah dari 30 data yaitu dengan 

cara membagi 30 dengan angka 2, sehingga diperoleh angka 15 

dimana data ke-15 tersebut adalah data tengah-tengahnya. 

f) Kesalahan dalam mencari rataan tiga 

Penyebab kesalahan tersebut adalah: 

Siswa kurang memahami tentang rataan tiga, sehingga ia mencari 

nilai rataan tiga = Q3. Siswa beranggapan bahwa rataan tiga itu 

sama dengan Q3. 

2) Kesalahan dalam menggunakan rumus. 

Penyebab munculnya kesalahan dalam menggunakan rumus adalah: 

d) Siswa kurang memahami tentang rataan kuartil, akibatnya siswa 

salah pada saaat menggunakan rumus untuk mencari nilai rataan 

kuartil. Sebagai contoh, siswa menggunakan rumus 

Q )2(
4
1

1 += nX  untuk mencari rataan kuartil. Ada juga siswa lain 

yang menggunakan rumus 
3

321 QQQ ++
 untuk mencarinya. 

e) Siswa kurang memahami tentang rataan tiga, akibatnya siswa salah 

pada saat menggunakan rumus untuk mencari nilai rataan tiga. 
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Sebagai contoh, siswa menggunakan rumus Q )2.3(
4
1

3 += nX  

untuk mencari rataan tiga. Ada juga siswa lain yang menggunakan 

rumus Q )23(
4
1

3 += nX  untuk mencarinya. 

f) Siswa salah menggunakan n – 1 pada saat mencari nilai variansi, 

penyebabnya adalah karena siswa merasa bingung harus 

menggunakan n – 1 ataukah hanya menggunakan n saja pada saat 

menggunakan rumus untuk mencari nilai variansi. 

c. Tipe kesalahan III, yang meliputi: 

1) Kesalahan dalam menentukan langkah penyelesaian. 

Penyebab munculnya kesalahan dalam menentukan langkah 

penyelesaian adalah: 

c) Siswa tidak mengerjakan soal, penyebabnya adalah karena siswa 

benar-benar tidak memahami tentang rataan kuartil dan juga ratan 

tiga. Walaupun guru sudah pernah memberikan materi itu 

sebelumnya, tetapi karena cara penyampaian guru yang terlalu 

cepat akibatnya siswa kurang bisa memahami materi tersebut 

dengan baik. 

d) Siswa kurang memahami tentang rataan kuartil dan rataan tiga, 

sehingga pada saat mencari nilai rataan kuartil dan rataan tiga 

siswa hanya mencari nilai Q1, Q2, dan Q3-nya saja, tanpa mencari 

rataan kuartil dan rataan tiga. 

e) Siswa kurang memahami tentang cara mencari nilai variansi dan 

standar deviasi. Akibatnya pada saat mencari nilai standar deviasi, 

siswa tidak langsung menghitung akar dari varaiansinya tetapi 

siswa justru menggunakan rumus yang berbeda dan 

menghitungnya dari awal untuk mencari nilai standar deviasi. 
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2) Kesalahan dalam melakukan perhitungan. 

Penyebab munculnya kesalahan dalam melakukan perhitungan adalah: 

d) Siswa kurang teliti pada saat mengerjakan soal.  

e) Siswa tidak terbiasa menghitungnya kembali apabila sudah selesai 

melakukan perhitungan dan sudah memperoleh jawaban.  

f) Siswa kurang terampil dan merasa kebingungan pada saat harus 

mengkuadratkan bilangan bulat negatif.  

3) Kesalahan dalam membuat kesimpulan atau mengembalikan soal pada 

permasalahan yang sebenarnya. 

Penyebab munculnya kesalahan dalam membuat kesimpulan atau 

mengembalikan pada permasalahan semula adalah: 

d) Siswa tidak terbiasa menuliskannya pada saat mengerjakan soal 

matematika. 

e) Siswa menganggap penulisannya kurang penting karena merasa 

tidak berpengaruh terhadap penilaian guru. Hal ini membuat siswa 

semakin enggan untuk menuliskannya. 

f) Untuk menghemat waktu. Siswa beranggapan bahwa perhitungan 

akhir merupakan penyelesaian akhir dari semua soal matematika 

sudah mewakili penyelesaian soal tersebut, jadi penulisan 

kesimpulan akhir tidak harus 

 

B. Implikasi 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan yang dilakukan 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada pokok bahasan statistika. Dengan 

memperhatikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 

soal tersebut, diharapkan dapat memberikan informasi bagi guru mengenai tingkat 

penguasaan dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal. Kemampuan siswa 

dalam memahami soal cerita atau maksud soal dapat dilihat dari model 

matematika yang dibuat siswa, kemampuan dalam memahami konsep yang ada, 

ketelitian dalam menghitung, kemampuan dalam menentukan langkah 

penyelesaian serta kemampuan dalam membuat kesimpulan.  
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Dengan mengetahui tingkat penguasaan dan kemampuan siswa tersebut, 

guru bisa memprediksi kebutuhan siswa yang bermanfaat dalam peningkatan 

kemampuan siswa untuk menyelesaikan soal-soal yang ada. Hal ini diharapkan 

dapat membantu mengatasi permasalahan siswa yang menyangkut kesalahan 

menyelesaikan soal cerita khususnya pada materi statistika sehingga bisa 

meningkatkan prestasi belajar matematika siswa. 

Upaya yang dapat ditempuh guru dalam rangka meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi statisika adalah 

dalam menerangkan penyelesaian soal guru hendaknya menekankan kepada siswa 

terhadap pentingnya penyelesaian soal dengan menggunakan langkah-langkah 

penyelesaian yang benar, yaitu mulai dari menuliskan apa yang diketahui dalam 

soal, menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal, menuliskan jawaban (solusi) 

kemudian dilanjutkan dengan pembuatan kesimpulan. Di samping itu, dalam 

memberikan penilaian terhadap jawaban soal cerita hendaknya guru memberikan 

nilai tersendiri terhadap jawaban yang lengkap dengan jawaban yang tidak 

lengkap meskipun jawaban akhir yang diberikan sama. Hal ini dimaksudkan agar 

siswa termotivasi untuk menjawab soal secara lengkap. Guru bisa memberikan 

pengarahan dalam pengerjaan soal matematika tersebut secara lengkap sehingga 

siswa dapat mengetahui manfaat dari penulisannya. Dalam menjelaskan materi 

hendaknya guru memberikan contoh-contoh soal yang terkait dengan kehidupan 

sehari-hari sehingga siswa bisa lebih mudah dalam memahami materi tersebut. 

Dalam memberikan rumus-rumus yang ada, apabila dimungkinkan guru 

seharusnya memperlihatkan perolehan dari rumus tersebut dengan mencari 

bersama-sama siswa sehingga siswa tidak hanya menghafal rumus yang diberikan 

guru saja, tetapi juga mengetahui perolehan rumus tersebut. Dalam memberikan 

pertanyaan kepada siswa guru hendaknya melakukannya secara merata, tidak 

hanya kepada siswa yang pandai saja sehingga semua siswa merasa diperhatikan 

dan tidak merasa dibeda-bedakan. Dalam memberikan tugas sebaiknya guru juga 

memberikan penilaian tersendiri terhadap siswa sehingga siswa termotivasi untuk 

mengerjakan tugas sendiri dan tidak hanya menunggu jawaban yang diberikan 

oleh guru. Dalam pembuatan model matematika, guru hendaknya memberikan 
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pengarahan terhadap siswa agar mencermati soal terlebih dahulu dengan 

menghubungkan data yang diketahui dengan pertanyaan yang ada sebelum 

menjawab soal dan meneliti kembali jawaban-jawaban yang sudah ada serta 

membuat kesimpulan dari jawaban yang telah diperolehnya. Di samping itu, 

sebelum membuat pemodelan matematika hendaknya guru mengarahkan siswa 

untuk membuat pemisalan terlebih dahulu sehingga siswa lebih memahami apa 

yang ditulisnya, sehingga apabila jawaban tersebut diperoleh dari mencontek dan 

menjawab sendiri akan sangat terlihat bedanya. Guru juga dapat memperbanyak 

latihan soal terhadap siswa terkait dengan kehidupan sekitar atau sehari-hari 

sehingga siswa bisa melihat manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari 

secara langsung. 

 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, maka beberapa hal yang 

perlu penulis sarankan demi meningkatkan kualitas pembelajaran matematika 

pada umumnya dan untuk mengatasi kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita 

pada materi statistika pada khususnya adalah sebagai berikut: 

Beberapa alternatif pemecahan terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan 

untuk mengatasi kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi 

statistika yang disajikan untuk setiap tipe kesalahan adalah:  

a. Alternatif pemecahan tipe kesalahan I 

Alternatif pemecahan untuk tipe kesalahan I, yang meliputi kesalahan dalam 

menentukan apa yang diketahui dalam soal, apa yang ditanyakan dalam soal 

dan membuat model matematika adalah: 

1) Guru hendaknya menekankan pentingnya penyelesaian soal secara 

lengkap. Dalam memberikan penilaian hendaknya guru juga memberikan 

penilaian yang berbeda terhadap siswa yang menjawab lengkap dan siswa 

yang menjawab tidak lengkap. 

2)  Membaca soal berulang-ulang, kemudian berusaha menterjemahkan 

maksud soal dengan kata-kata sendiri.  
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3) Membiasakan membuat pemisalan secara lengkap dan teliti sebelum 

mengerjakan soal sehingga makna yang dihasilkan tidak membingungkan 

siswa itu sendiri. 

4) Dalam membuat model matematika hendaknya dilakukan dengan 

menghubungkan data apa yang diketahui pada soal dan apa yang 

ditanyakan dari soal secara teliti dan tidak tergesa-gesa. 

5) Meningkatkan penguasaan terhadap materi-materi penunjang dengan 

memahami materi-materi yang sudah pernah diterima. Agar tidak lupa 

dengan materi-materi yang sudah lalu maka perlu sering berlatih soal-soal 

yang telah lalu juga, hal ini karena dalam matematika materinya selalu 

berkaitan. 

b. Alternatif pemecahan tipe kesalahan II 

Alternatif pemecahan untuk tipe kesalahan II, yang meliputi kesalahan dalam 

mengurutkan data, menuliskan lambang untuk median, mencari nilai rataan 

kuartil dan rataan tiga, serta penggunaan rumus adalah: 

1) Dalam mengajarkan materi tentang statistika guru hendaknya juga 

memberikan proses dari perolehan rumus yang ada sehingga siswa tidak 

hanya sekedar menghafal rumus tersebut. 

2) Dalam memberikan catatan di papan tulis hendaknya dibuat sejelas 

mungkin sehingga tidak menimbulkan makna ganda.. 

3) Memahami konsep dasar, terutama tentang median dan rataan kuartil serta 

rataan tiga dimana untuk mencari nilainya, data yang ada harus diurutkan 

terlebih dahulu. 

4) Memahami masing-masing definisi dari rataan, median, modus, rataan 

kuartil, rataan tiga, variansi, dan juga stndar deviasi serta lambang-

lambang/simbol-simbol untuk menuliskannya. 

5) Memahami konsep serta hafal dengan rumus dari materi-materi tersebut. 

Hal ini karena formula yang ada sebenarnya hanya sedikit tetapi perlu 

pemahaman yang baik dalam memilih konsep yang sesuai. 

6) Siswa perlu memperbanyak latihan soal sehingga terbiasa dalam 

menghadapi soal serta untuk memperkuat ingatan siswa dan pemahaman 
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siswa terhadap materi tersebut. Dengan banyak latihan soal, dengan 

sendirinya akan hafal dengan rumus-rumus yang ada. 

c. Alternatif pemecahan tipe kesalahan III 

Alternatif pemecahan untuk tipe kesalahan III, yang meliputi kesalahan dalam 

menentukan langkah penyelesaian, ketelitian dalam menghitung dan 

pembuatan kesimpulan akhir adalah: 

1) Siswa perlu memperbanyak latihan soal sehingga siswa tidak akan merasa 

kebingungan dalam memilih langkah penyelesaian yang sesuai dengan 

soal. 

2) Dalam melakukan perhitungan hendaknya dilakukan dengan sangat teliti. 

Oleh karena itu, disarankan untuk memariksa hasil perhitungan pada setiap 

algoritma penyelesaian untuk memastikan hasil perhitungannya benar. 

3) Membiasakan mengecek jawaban kembali dan menyesuaikan dengan 

konsep yang ada, untuk mengetahui masuk akal atau tidaknya suatu 

jawaban serta langkah penyelesaiannya. 

4) Membiasakan membuat kesimpulan akhir ketika mengerjakan soal. Di 

samping itu juga harus dibiasakan membuat kesimpulan yang benar 

dengan cara memperhatikan kembali apa yang ditanyakan dalam soal dan 

mengingat bahwa hasil perhitungan bukan penyelesaian akhir dari suatu 

soal, tetapi harus dikembalikan lagi pada apa yang ditanyakan dari soal 

tersebut.  
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