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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pembelajaran Matematika 

Kegiatan belajar tidak terlepas dari kehidupan manusia.Belajar dilakukan 

untuk mendapat perubahan-perubahan dalam diri manusia.Perubahan yang didapat 

tidak semata-mata datang begitu saja. Harus ada proses pengalaman yang dilalui 

seseorang untuk mendapatkan perubahan dalam dirinya baik berupa pengetahuan, 

sikap, maupun keterampilan-keterampilan baru. Seperti yang dikemukankan oleh 

Suryadi (2012) belajar itu melibatkan perubahan sebagai berikut : penambahan 

informasi, pengembangan atau peningkatan pengertian, penerimaan sikap-sikap baru, 

perolehan penghargaan baru, mengerjakan sesuatu dengan menggunakan apa yang 

telah dipelajari, mengamati informasi pengetahuan (kognitif), perasaan (afektif), dan 

perbuatan (behavioral). Dalam artian ini, kegiatan belajar diperuntukan untuk semua 

orang orang, tidak mengenal usia, waktu dan tempat. Dengan kata lain belajar dapat 

dilakukan oleh siapa saja, dilakukan di mana saja, dan berlangsung selama hidupnya. 

Setiap orang mempunyai cara tersendiri dalam belajar, ada yang belajar 

melalui melihat, mendengar, melakukan ataupun meniru. Walaupun berbeda dalam 

cara belajar, seseorang akan tetap mengalami perubahan tingkah laku dari kegiatan 

belajar yang dilakukan. Perubahan tingkah laku tersebut akibat dari interaksi yang 

dilakukan seseorang terhadap lingkungan.Sejalan dengan pendapat Slameto (2003) 

mengemukakan belajar merupakan serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh 
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suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi 

dengan lingkungannya menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotorik.  

Kegiatan belajar tidak terlepas dari suatu proses pembelajaran. Ketika suatu 

proses pembelajaran berlangsung, maka memungkinkan orang atau sebagian orang 

sedang melakukan kegiatan belajar. Surya (2004) menjelaskan bahwa pembelajaran 

merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan perilaku sebagai hasil interaksi 

antara dirinya dengan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lebih 

jelasnya, pembelajaran ialah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk 

memperoleh perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari 

pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Di sekolah, 

interaksi seperti ini biasa terjadi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, 

ataupun siswa dengan  sumber belajar. Seperti yang tercantum dalam Undang-

Undang RI No.20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 20, pembelajaran adalah proses interaksi 

peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Interaksi yang dimaksud, berupa penyampaian informasi atau pentransferan ilmu 

yang dilakukan pendidik kepada siswanya. Dalam konteks matematika, artinya 

pentransferan ilmu matematika dari pendidik kepada siswa sehingga terjadi interaksi 

yang baik antara siswa dengan siswa lain, guru, sarana/prasarana  maupun dengan 

lingkungan sekitar. 

Menurut Manfaat (2010) matematika berasal dari kata mathema dalam bahasa 

Yunani yang diartikan sebagai sains, ilmu pengetahuan atau belajar, juga dari kata 

mathemathikos yang diartikan sebagai belajar. Matematika adalah cabang ilmu yang 

memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia karena matematika merupakan 
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bahasa ilmu pengetahuan, mengajak manusia untuk berpikir logis, dan matematika 

juga merupakan deduktif dalam sains (Sudradjat, 2008). Matematika penting dalam 

kehidupan manusia, karena aktivitas yang dilakukan manusia tidak terlepas dari hal-

hal yang bersifat matematis. Salah satunya karena dapat melatih cara berpikir logis 

yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-

hari. Hudojo (2010) juga mengatakan bahwa matematika adalah suatu alat untuk 

mengembangkan cara berpikir. Oleh karena itu, matematika diperuntukkan untuk 

semua siswa mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Menurut Permen No. 

22 Tahun 2006, mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua siswa 

mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir 

logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Hal ini 

menunjukkan bahwa sangat penting untuk mempelajari ilmu matematika. Alasan lain 

pentingnya siswa belajar matematika seperti yang dikemukakan oleh Abdurraman 

(2003) yaitu karena matematika merupakan : 1) saran berpikir yang jelas dan logis, 2) 

saran untuk memecahkan masalah, 3) sarana mengenal pola-pola hubungan dan 

generalisasi pengalaman, 4) saran untuk mengembangkan kreativitas, dan 5) sarana 

untuk meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan budaya. 

Tujuan diberikannya pembelajaran matematika di jenjang sekolah dasar dan 

menengah adalah untuk mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan 

keadaan di dalam kehidupan dan didunia yang selalu berkembang, melalui latihan 

bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efisien dan 

efektif (Puskur, 2002). Berdasarkan penjelasan tentang pentingnya pembelajaran 

matematika, diharapkan siswa mampu untuk menggunakan/mengimplementasikan 
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matematika dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa mampu berpikir secara 

logis,cermat,dankreatifdalammenanggapipersoalan-persoalandalamkehidupannya. 

2.2 Soal Cerita Matematika 

Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam 

pembelajaran matematika yaitu dengan pemberian soal matematika. Menurut 

Rahardjo dan Waluyati (2011), soal cerita dan non cerita dapat digunakan untuk 

mengukur kemampuan siswa dalam pembelajaran matematika. Soal cerita disajikan 

dalam bentuk cerita atau uraian dan biasanya menggunakan kata-kata atau kalimat 

yang digunakan sehari-hari, sehingga yang dimaksud dengan soal cerita matematika 

yaitu soal matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan dalam 

penyelesaiannya menggunakan kalimat matematika yang memuat bilangan, operasi 

hitung (+, −, × ,÷), dan relasi (=, ≤, ≥, >, <). Sejalan dengan pendapat yang 

dikemukakan Sumarwati (2013) soal cerita merupakan soal metematika yang 

menggunakan media bahasa dengan simbol-simbol dan juga notasi dalam 

menyampaikan suatu masalah dan untuk menyelesaikannya menggunakan konsep 

atau pola pikir matematika.  

Sedangkan soal non cerita adalah soal yang diberikan langsung dalam bentuk 

notasi, simbol, dan angka (Sumarwati, 2013). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa soal cerita matematika merupakan uraian kalimat yang disajikan 

dalam bentuk cerita atau rangkaian kalimat sederhana dan berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari yang mengandung suatu pertanyaan yang harus diselesaikan. 

Soal cerita biasanya diwujudkan dalam bentuk kalimat, di mana dalam 

kalimat tersebut terdapat suatu permasalahan yang diberikan agar siswa mampu 
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menyelesaikannya. Akan tetapi, tidak semua soal cerita bisa dikatakan sebagai soal 

pemecahan masalah sebagaimana  yang tertulis dalam National Council of Teacher of 

Mathematics (NCTM, 2010 : 1) masalah berbasis cerita tidak cukup bermasalah bagi 

siswa dan oleh karena itu seharusnya hanya digunakan sebagai latihan bagi siswa 

untuk mengerjakan.Suyitno (2006) juga mengatakan bahwa suatu soal matematika 

dapat menjadi masalah yang harus dicari jawabannya, jika siswa tersebut belum : 1) 

memiliki pengetahuan atau materi prasyarat untuk menyelesaikan soalnya, 2) 

memiliki kemampuan untuk menyelesaikan soal tersebut, 3) mempunyai algoritma 

atau prosedur untuk menyelesaikannya, dan 4) mempunyai keinginan untuk 

menyelesaikannya. Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa dalam menyelesaikan 

soal cerita matematika diperlukan beberapa kemampuan yang digunakan siswa agar 

bisa menjawab permasalahan yang diberikan.Jika siswa belum mampu 

menyelesaikan soal tersebut, maka terdapat beberapa kemampuan yang belum 

dikuasai sehingga memungkinkan terjadi kesalahan dalam menyelesaikan soal yang 

diberikan. 

Pemberian soal cerita pada siswa sekolah menengah bertujuan untuk 

memperkenalkan kepada siswa manfaat dari matematika dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan. Selain itu, soal cerita juga digunakan untuk melihat tata nalar siswa 

dalam proses pengerjaannya. Agar dapat mengerjakan soal cerita dengan baik, siswa 

harus bisa menangkap maksud dari permasalahan dalam soal yang akan diselesaikan. 

Setelah itu siswa mengubah atau membuat model matematikanya kemudian 

mengaitkan dengan materi yang dipelajari agar dapat menyelesaikannya dengan 

kemampuan yang telah dimiliki. Seperti yang dijelaskan oleh Hartini (2008) bahwa 
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siswa harus memiliki beberapa kompetensi agar dapat menemukan solusi dari soal 

cerita. Kompetensi-kompetensi tersebut di antaranya adalah kemampuan verbal dan 

algoritma.Kemampuan verbal yaitu kemampuan siswa dalam memahami soal cerita 

yang diberikan kemudian menginterpretasikannya agar dapat di ubah kedalam model 

matematika. Sedangkan kemampuan algoritma yaitu kemampuan siswa dalam 

menentukan algoritma yang tepat dalam pengerjaan soal, ketelitian dalam berhitung 

serta mampu untuk membuat kesimpulan dari hasil berhitung yang telah dilakukan 

kemudian mengkaitkan kembali dengan soal awal yang akan diselesaikan. Jadi dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika, siswa harus memahami informasi yang 

terdapat dalam soal, mampu mentukam cara atau prosedur pengerjaan yang tepat, 

teliti dalam menghitung, serta mampu menulisakan kesimpulan akhir dari soal yang 

dikerjakan. 

2.3 Kesalahan dalam Menyelesaikan Soal Cerita 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007) kesalahan berasal dari kata 

dasar “salah” yang artinya tidak betul, tidak benar atau keliru. Wijaya dan Masriyah 

(2013) juga mengartikan kesalahan sebagai bentuk atau suatu penyimpangan pada hal 

yang telah ditetapkan kebenarannya atau terhadap sesuatu yang telah 

ditetapkan/disepakati sebelumnya. Pendapat yang hampir serupa juga dinyatakan 

Sukirman (1985) bahwa kesalahan merupakan hal-hal benar yang bersifat sistematis, 

konsisten, maupun insidental pada bagian tertentu. Kesalahan sistematis dan 

konsisten terjadi dikarenakan kemampuan siswa yang kurang dalam penguasaan 

materi pelajaran yang diberikan, sedangkan kesalahan insidental terjadi karena sebab 

lain seperti : siswa kurang cermat dalam menangkap maksud dari soal yang 
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diberikan, kurang teliti dalam proses menghitung atau karena siswa diburu waktu 

yang tinggal sedikit sehingga terburu-buru dalam proses pengerjaannya.  

Dalam proses pembelajaran, seringkali guru menemukan beberapa kendala 

dalam kegiatan mengajarnya. Salah satu kendala yang sering dijumpai yaitu 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika.Padahal menyelesaikan soal 

matematika merupakan salah satu dari tujuan pembelajaran matematika. Berdasarkan 

ketentuan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) Mata 

Pelajaran, salah satu tujuan matematika adalah memecahkan masalah yang meliputi 

kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan 

model matematika, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Dalam hal ini, pemecahan 

masalah yang dimaksud diwujudkan melalui soal cerita.Seperti yang dikatakan 

Hartini (2008) soal cerita merupakan salah satu bentuk soal yang menyajikan 

permasalahan terkait dengan kehidupan sehari-hari dalam bentuk cerita. 

Dalam mengerjakan soal cerita matematika, tidak hanya membutuhkan 

kemampuan dalam berhitung, tapi siswa juga harus terampil dalam menggunakan 

kemampuan daya nalarnya agar sistematis dalam proses pengerjaannya, dimulai 

mengetahui maksud dari soal yang diberikan, apa saja yang diketahui, dan apa yang 

ditanyakan pada soal tersebut. Oleh karena itu, soal matematika secara umum 

diselesaikan secara berurutan atau mempunyai tahapan yang sistematis, karena bisa 

saja pada tahap awal siswa sudah salah dalam mengerjakannya sehingga 

menyebabkan kesalahan pada tahap kedua, dan kesalahan yang dilakukan ditahap 

kedua menyebabkan kesalahan juga di langkah ketiga, dan seterusnya.Seperti yang 

disampaikan oleh Budiyono (2008) siswa menjawab benar pada langkah ketiga 
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disebabkan tidak ada kesalahan yang dilakukan pada langkah kedua, hal serupa juga 

berlaku jika siswa menjawab benar pada langkah kedua dikarenakan siswa tidak 

melakukan kesalahan pada langkah pertama. Subaidah (2010) mengemukakan bahwa 

dalam menyelesaikan soal cerita dengan benar siswa memerlukan kemampuan awal, 

yaitu : 1) kemampuan membaca soal, 2) kemampuan menentukan apa yang diketahui 

dan apa yang ditanyakan, 3) kemampuan membuat model matematika, 4) 

kemampuan melakukan perhitungan, dan 5) kemampuan menulis jawaban akhir 

dengan tepat. Selain itu, guru sebagai pengajar harus melakukan evaluasi terhadap 

kegiatan pembelajaran yang diberikan. Evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk 

melihat kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa melalui identifikasi kesalahan 

jawaban siswa untuk meminimalisir kesalahan sekaligus menghindari kesalahan yang 

sama yang dilakukan  siswa. 

2.4 Analisis Kesalahan Siswa 

Tumardi (2011) mengatakan soal cerita merupakan pokok bahasan yang sulit 

dikuasai oleh siswa, tidak hanya siswa di Indonesia namun juga siswa di negara lain. 

Hal ini dapat terlihat dari masih banyak siswa yang mengeluh dan kurang senang 

dengan pemberian soal cerita sehingga muncul kesalahan-kesalahan yang dibuat baik 

dalam prosedur pengerjaan maupun hasil akhir yang didapat. Rahardjo (2011) juga 

menyebutkan bahwa kesalahan-kesalahan yang  yang dialami siswa mengerjakan soal 

bentuk cerita secara mekanik meliputi kesalahan memahami soal, kesalahan membuat 

model (kalimat) matematika, kesalahan melakukan komputasi (perhitungan), dan 

kesalahan menginterpretasikan jawaban kalimat matematika. Lebih jelasnya, adapun 

untuk mengetahui kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal bentuk 
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cerita yaitu dengan melakukan sebuah kajian yang dapat dilakukan dalam bentuk 

analisis. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) analisis kesalahan merupakan 

upaya penyelidikan yang dilakukan terhadap suatu peristiwa atau penyimpangan 

untuk menemukan penyebab bagaimana suatu kejadian atau penyimpangan tersebut 

bisa terjadi dan bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Adapun 

pendapat dari Solichan (2000) bahwa analisis kesalahan merupakan suatu upaya 

penyelidikan untuk melihat, mengamati, mengetahui, menemukan, memahami, 

menelaah, mengklasifikasi, dan mendalami bentuk penyimpangan terhadap hal yang 

dianggap benar atau penyimpangan terhadap sesuatu yang telah ditetapkan/disepakati 

sebelumnya. Sebagai pengajar, sudah menjadi tugas guru dalam melakukan analisis 

kesalahan terhadap hasil yang telah dikerjakan siswa.Analisis yang dilakukan 

bertujuan untuk mencari dan menemukan kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

mengerjakan soal cerita yang diberikan. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui 

tujuan dari analisis yang dilakukan yaitu menemukan kesalahan yang sering 

dilakukan siswa, mengelompokkan kesalahan tersebut, kemudian melakukan langkah 

perbaikan agar siswa tidak melalukan kesalahan yang sama. 

Brown & Skow (2016) mengatakan bahwa analisis kesalahan telah terbukti 

menjadi metode yang efektif untuk mengidentifikasi pola dari kesalahan matematis 

siswa.Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian terkait analisis kesalahan siswa 

sangat perlu dilakukan. Hal ini agar guru dapat mengetahui kesalahan-kesalahan apa 

saja yang dilakukan siswanya. Informasi mengenai kesalahan-kesalahan maupun 

penyebab kesalahan tersebut, diharapkan dapat berguna bagi guru dalam menentukan 
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rancangan pembelajaran yang lebih baik untuk meminimalisir kesalahan yang 

dilakukan siswa ataupun mengatasi kesalahan-kesalahan yang sama yang dilakukan 

oleh siswa. 

2.5 Faktor Penyebab Kesalahan Siswa 

Salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui faktor penyebab kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita yaitu dari kesalahan yang dibuatnya. 

Kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal perlu 

diketahui, untuk mencarifaktor penyebab siswa melakukan kesalahan tersebut. Malau 

(1996) mengatakan penyebab kesalahan yang sering dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal matematika dapat dilihat dari beberapa hal antara lain 

disebabkan kurangnya pemahaman atas materi prasyarat maupun materi pokok yang 

dipelajari, kurangnya penguasaan bahasa matematika, keliru menafsirkan atau 

menerapkan rumus, salah perhitungan, kurang teliti, lupa konsep. 

Kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika, ada kaitannya 

dengan kesulitan siswa dalam mempelajari matematika.Seperti yang dikatakan David 

dan McKillip (1980) bahwa kesalahan siswa dalam banyak topik matematika 

merupakan sumber utama untuk mengetahui kesulitan yang dialami siswa dalam 

pelajaran matematika. Dengan demikian kesalahan yang dilakukan siswa dan 

kesulitan dalam pembelajaran matematika mempunyai keterkaitan yang erat satu 

sama lain.  Haji (1994) menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan siswa 

mengalami kesulitan belajar sehingga menyebabkan siswa tersebut melakukan 

kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal (soal cerita) ada dua segi yaitu, segi 

kognitif dan segi non kognitif. Segi kognitif meliputi hal-hal yang berkaitan dengan 
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kemampuan intelektual siswa dan cara siswa memproses atau merencana materi 

matematika dalam pikirannya. Sedangkan non kognitif berkaitan dengan semua 

faktor diluar hal-hal yang berhubungan dengan kemampuan intelektual seperti sikap, 

kepribadian, cara belajar, kesehatan jasmani, keadaan emosional, cara mengajar guru, 

fasilitas-fasilitas belajar, serta suasana rumah. Ishak dan Warji (1987) juga 

menjelaskan faktor-faktor yang dapat menimbulkan kesalahan siswa dalam 

matematika, yakni : a) faktor internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri 

siswa itu sendiri baik yang bersifat biologis maupun bersifat psikolog misalnya 

kecerdasan, kelemahan fisik, sikap dan kebiasaan yang salah dalam mempelajari 

bahan pelajaran tertentu, b) faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar 

diri siswa itu sendiri, berupa lingkungan, baik yang berupa lingkungan alam misalnya 

tempat belajar, suasana, cuaca, penerangan, dan sebagainya, maupun yang berupa 

lingkungan sosial yaitu yang berhubungan dengan pergaulan manusia.  

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui beberapa faktor penyebab siswa 

melalukan kesalahan yaitu faktor kognitif dan non kognitif. Faktor kognitif berkaitan 

atau yang berhubungan dengan kemampuan intelektual siswa, sedangkan faktor non 

kognitif adalah yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan intelektual siswa. 

Mengingat luasnya faktor penyebab kesalahan yang dilakukan siswa, maka faktor 

penyebab yang diselidiki dalam penelitian ini dibatasi dari segi kognitif siswa, yaitu 

yang berkaitan dengan kemampuan intelektual yang dimiliki siswa. 

2.6 Teori Watson 

Untuk mengetahui jenis-jenis kesalahan siswa, maka digunakan kategorisasi 

kesalahan menurut Watson. Menurut Watson (Sunardi, 1995), terdapat delapan 
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kategori kesalahan yang sering dilakukan siswa dalam menyelesaikan persoalan 

matematika, yang terdapat pada table berikut : 

Tabel 2.1 Kriteria Kesalahan Watson 

NO Jenis Kesalahan Indikator 

   

1 Data Tidak Tepat 1. Salah memasukan data 

  2. Data tidak sesuai 

2 Prosedur tidak Tepat 1. Cara/prosedur pengerjaan tidak tepat 

2. Salah rumus/rumus tidak tepat 

3 Data Hilang 1. Tidak menemukan informasi yang terdapat dalam 

soal 

4 Kesimpulan Hilang 1. Tidak ada kesimpulan akhir 

5 Konflik Level Respon 1. Pengerjaan lebih dari satu cara 

6 Manipulasi Tidak Langsung 1. Mendapatkan hasil tapi tidak menyertakan 

prosedur 

2. Cara tidak logis 

7 Masalah Hierarki Keterampilan 1. Kurang teliti dalam menghitung 

8 Selain ke-7 kategori kesalahan diatas 1. Tidak mengerjakan 

 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kedelapan kriteria Watson untuk 

menganalisis kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dan juga penyebab siswa 

melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita lingkaran. 

2.7 Penelitian Relevan 

Penelitian terkait kesalahan siswa dalam mengerjakan soal cerita sudah 

pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Begitu juga analisis yang 

menggunakan Teori Watson juga pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya yaitu : 

pertama penelitian yang dilakukan oleh Kritayulita dan Nurhardiyani. Dalam 
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penelitian tersebut, peneliti memberikan lima butir soal tes untuk dikerjakan oleh 

masing-masing subjek penelitian. Sehingga Kritayuliata dan Nurhardiyani mendapat 

kesimpulan yaitu : masih terdapat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh subjek 

penelitian dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Terdapat tiga kesalahan dari 

delapan kategori kesalahan menurut Watson yang sering dilakukan subjek penelitian 

yaitu kesalahan data tidak tepat, kesalahan dalam prosedur pengerjaan dan kesalahan 

akibat kurangnya kemampuan yang dimiliki. Dari ketiga kesalahan tersebut, yang 

paling dominan adalah kesalahan data tidak tepat yang ditemukan pada setiap soal 

yang diberikan, diikuti kesalahan penggunaan prosedur yang tidak tepat, dan 

kesalahan akibat kurangnya kemampuan dari subjek penelitian. Penelitian yang 

dilakukan oleh Kritayuliata dan Nurhardiyani memiliki persamaan dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu menggunakan teori Watson untuk 

menganalisis kesalahan dalam menyelesaikan soal. Adapun perbedaannya yaitu dari 

subjek penelitian dan materi pembelajaran. Subjek penelitian yang digunakan peneliti 

yaitu siswa SMP kelas VIII dengan materi pembelajaran lingkaran.  

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhikmah dan Febrian (2011). 

Dalam penelitian tersebut, peneliti memberikan lima butir soal tes dengan materi 

integral tak tentu untuk dikerjakan oleh masing-masing siswa kelas XI. Sehingga Siti 

Nurhikmah dan Febrian (2011) mendapat kesimpulan yaitu : masih terdapat 

kesalahan-kesalahan yang di lakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal yang 

diberikan. Peneliti menemukan tujuh jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal integral tak tentu diantaranya, data tidak tepat, prosedur tidak 

tepat, data hilang kesimpulan hilang, konflik level respon, manipulasi tidak langsung, 
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dan masalah hierarki keterampilan. Kesalahan yang paling dominan dilakukan adalah 

kesalahan data tidak tepat.Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhikmah dan Febrian 

mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu 

menggunakan Teori Watson untuk menganalisis kesalahan yang dilakukan siswa 

dalam menyelesaikan soal. Adapun perbedaannya yaitu materi pelajaran dan subjekm 

penelitian yang digunakan peneliti. Peneliti menggunakan materi lingkaran dalam 

menyusun soal yang diberikan pada siswa SMP kelas VIII. 


