
 

 

ABSTRAK 

 

ANI KURNIA (2014). Analisis Jenis Kesalahan yang Dilakukan Siswa SMP dalam 

Menyelesaikan Soal Cerita Matematika (Penelitian Deskriptif di Kelas VII SMP Terpadu Al-Fatih 

Cikalongwetan Bab Segitiga dan Segiempat Subbab Segiempat). 

 

Beberapa kompetensi harus dimiliki siswa dalam menemukan solusi dari soal cerita yang 

diselesaikan. Pertama, kemampuan verbal, yaitu kemampuan dalam memahami soal dan 

menginterpretasikannya sehingga dapat mentransfernya ke dalam model matematika. Kedua, 

kemampuan algoritma, yaitu kemampuan untuk menentukan algoritma yang tepat dalam 

menyelesaikan soal, ketelitian penghitungan serta kemampuan siswa untuk menarik kesimpulan 

dari hasil penghitungan yang siswa lakukan dan mengaitkannya dengan soal awal yang 

diselesaikan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (a) Jenis kesalahan apa yang dilakukan oleh 

siswa SMP dalam menyelesaikan soal cerita matematika, (b) Kemungkinan faktor penyebab 

kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika, dan (c) Solusi dari kesulitan yang 

dialami siswa dalam menyeesaikan soal cerita matematika. penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif dengan subyek penelitian siswa kelas VII-A SMP Terpadu Al-Fatih Cikalongwetan. 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data terdiri atas tes dan wawancara. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif.  Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa (a) Jenis kesalahan yang dilakukan siswa terdiri atas 4 jenis, yaitu kesalahan 

dalam memahami masalah, persentasinya 24%, kesalahan dalam menyusun rencana untuk 

menyelesaikan masalah, presentasinya 46%, kesalahan dalam melaksanakan rencana penyelesaian 

masalah, persentasinya 26%, dan kesalahan karena tidak memeriksa kembali jawaban yang sudah 

ia buat, persentasinya 4%. (b) Faktor penyebab kesulitan siswa dikarenakan ketidaktahuan siswa 

akan sistematis pengerjaan soal cerita matematika yang benar, ketidaktelitian siswa dalam proses 

penghitungan dan faktor ketidak siapan siswa untuk belajar matematika. (c) Solusi dari kesulitan 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika dapat dilakukan dengan cara: 1)Menanamkan 

pemahaman konsep yang lebih matang, agar ketika soal disajikan dalam bentuk cerita, siswa tetap 

memahami maksud soal tersebut, 2) Mengasah keterampilan siswa dengan memberikan berbagai 

jenis latihan untuk menyelesaikan soal cerita matematika dan 3) Memberikan contoh sistematika 

yang benar dalam  menyelesaikan soal cerita matematika. 

 

Kata kunci: Analisis Jenis Kesalahan, Penyelesaian Masalah, Soal Cerita Matematika 

 

 

  



 

 

 


