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Abstrak: Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif ini ialah untuk mendeskripsikan kesalahan siswa Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) dalam menyelesaikan soal materi SPLDV. Data yang didapat bersumber dari siswa
Sekolah Menengah Kejuruan yang berjumlah 5 yang telah belajar materi SPLDV. Teknik pengumpulan data
pada penelitian ini yaitu berupa jawaban dari soal preetest SPLDV yang berupa soal yang berjumlah 5 butir soal
uraian. Jenis wawancara yang disini yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis wawancara terstruktur dan
juga mengembangkan pertanyaan sesuai dengan jawaban responden. Dengan ini dapat diketahui faktor-faktor
apa saja yang mempengaruhi kesalahan responden dalam menyelesaikan soal cerita lalu akan dianalisis data
tersebut kemudian dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata lalu pada akhir akan ditarik kesimpulannya.
Hasil penelitian dengan presentase kesalahan per nomor 1 ialah sebesar 5%, presentase kesalahan per nomor 2
ialah 20%, presentase kesalahan per nomor 3 ialah sebesar 20%, presentase kesalahan per nomor 4 ialah sebesar
30%, dan presentase kesalahan per nomor 5 ialah sebesar 55%. Hal-hal yang menyebabkan siswa melakukan
kesalahan ialah keterampilan dalam membaca atau keterampilan pemahaman siswa yang sangat terbatas, siswa
belum terbiasa mengerjakan soal uraian, pengaturan waktu yang kurang baik dan siswa belum benar-benar
paham mengenai materi SPLDV ini, dan siswa juga sangat lemah pemahaman konsepnya sehingga materi ini
terasa sangat sulit untuk dikerjakan.
Kata kunci: Analisis kesalahan siswa, Soal cerita matematika, Sistem Persamaan Linear Dua Variabel
(SPLDV).

PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan aspek yang
sangat penting maknanya didalam kehidupan
manusia, karena pendidikan merupakan suatu
proses yang sangat membantu semua manusia
dalam beraktivitas, mengembangkan dirinya,
sehingga manusia mampu menghadapi setiap
perubahan yang terjadi didalam hidupnya.
Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang
harus dipenuhi dalam kehidupan serta
pendidikan juga memperngaruhi pola pikir
seseorang dalam melakukan kegiatan seharihari menjadi lebih baik (Amalia, 2017). Bisa
dikatakan pendidikan juga kebutuhan primer
untuk saat ini. Karena tanpa pendidikan
manusia tidak dapat mengembangkan dirinya
beserta orang lain. Didalam dunia pendidikan
juga terdapat beberapa ilmu, misalnya ilmu
biologi, ilmu matematika, fisika dan lain
sebagainya.
Matematika merupakan mata pelajaran
yang mempunyai peranan yang sangat penting
dalam diri siswa, karena matematika memiliki

fungsi
mengembangkan
kemampuan
berkomunikasi dengan simbol-simbol serta
ketajaman penalaran yang dapat memperjelas
dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi
dalam kehidupan sehari-hari. Matematika
merupakan mata pelajaran yang mempunyai
peranan besar bagi siswa, Karena matematika
berfungsi
mengembangkan
kemampuan
berkomunikasi dengan simbol-simbol serta
ketajaman penalaran yang dapat memperjelas
dan menyelesaikan permasalahan yang tejadi
dalam kehidupan sehari-hari (Matematika,
2013). Mata pelajaran matematika merupakan
salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada
hampir setiap jenis dan jenjang pendidikan,
mulai dari pendidikan dasar atau sekolah dasar
sampai dengan pendidikan tinggi ataupun
perguruan tinggi, baik pendidikan umum
maupun pendidikan menengah kejuruan
(Sarwoedi, 2019), hal serupa juga dikatakan
oleh (Romadiastri, 2016). Matematika ini
digunakan secara luas dalam segala bidang
kehidupan manusia, sehingga diperlukan suatu
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upaya dalam pengerjaan matematika agar
dapat dilaksanakan secara optimal sehingga
setiap siswa dapat memahami matematika
dengan baik dan benar. Dengan mempelajari
matematika bahwasanya matematika itu akan
membuat seseorang terlatih yakni terbiasa
untuk berfikir secara sistematis, ilmiah, kritis,
dan siswa mampu bermain dengan logikanya
serta seseorang mampu mengembangkan
kreativitas yang dimilikinya (Matematika &
Wahyuni, 2020).
Menurut (Trianto, 2007:25) dalam
(Sulistyaningsih & Rakhmawati, 2017).
Tujuan mata pelajaran matematika untuk
semua jenjang pendidikan dasar dan menengah
adalah agar siswa mampu: (1) Memahami
konsep matematika, menjelaskan keterkaitan
antarkonsep, dan mengaplikasikan konsep atau
algoritma secara luwes, akurat, efisien dan
tepat dalam pemecahan masalah; (2)
Melakukan manipulasi matematika dalam
membuat generalisasi, menyusun bukti, atau
menjelaskan
gagasan
dan
pernyataan
matematika; (3) Memecahkan masalah yang
meliputi kemampuan memahami masalah,
merancang model matematika, menyelesaikan
model matematika, dan menafsirkan solusi
yang diperoleh; (4) Mengkomunikasikan
gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau
media lain untuk memperjelas keadaan atau
masalah; dan (5) Memiliki sikap menghargai
kegunaan matematika dalam kehidupan seharihari. Ciri utama ilmu matematika adalah
penalaran deduktif yaitu kebenaran suatu
konsep atau pernyataan merupakan akibat
logis dari kebenaran sebelumnya sehingga
kaitan antar konsep atau pernyataan dalam
matematika itu bersifat konsisten (Deswita,
2015). (Depdiknas, 2016) dalam (Dzakiyah,
2018). Matematika memiliki peran strategis
dalam proses pendidikan karena banyak
cabang ilmu lain yang memanfaatkan
matematika.
Namun
pada
kenyataan,
matematika justru dianggap sebagai mata
pelajaran yang sulit dipahami dan hanya orang
tertentu
yang
dapat
mempelajarinya.
Anggapan ini membuat siswa takut untuk

p-ISSN: 2355-3782
e-ISSN: 2579-4647

mempelajari matematika sehingga siswa
menjadi pasif di dalam pembelajaran. Oleh
karenanya,
dalam
dunia
pendidikan,
matematika dipelajari oleh semua siswa mulai
dari tingkat Sekolah Dasar sampai pada
jenjang perguruan tinggi, termasuk juga pada
tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Kenyataan yang ada dilapangan, banyak
siswa SMK yang mengeluh karena saling
mengalami kesulitan dalam memahaminya,
sehingga
siswa
seringkali
mengalami
kesalahan dalam hal menyelesaikan soal-soal
matematika yang diberikan, selain itu juga
banyak siswa yang merasa tidak senang atau
tidak suka dengan metode-metode pengajaran
matematika yang diberikan oleh guru. Oleh
karena itu, wajar apabila sampai saat ini
matematika sering dipandang sebagai mata
pelajaran yang sulit. Bagi sebagian besar siswa
SMK, matematika seringkali menjadi suatu
mata pelajaran yang menakutkan dan
membosankan sehingga semakin menurunkan
minat dan semangat siswa dalam belajar
matematika baik itu dirumah naupun
disekolah. Hal ini selaras dengan kemerosotan
mutu lulusan yang ditandai oleh rendahnya
prestasi belajara matematika dibandingkan
dengan mata pelajaran yang lainnya. Banyak
siswa ataupun dewan guru yang tidak puas
dengan hasil belajar, khususnya belajar model
soal cerita. Ketidakpuasan ini dikarenakan
seringkali terjadi kesalahan-kesalahan pada
siswa dalam mengerjakan soal-soal (Sardin &
Manurung, 2016)
Kemampuan berpikir tingkat tinggi
biasa digunakan untuk mengidentifikasi soal
matematika khususnya soal cerita. Faktor lain
yang membuat kesulitan kognitif adalah posisi
pertanyaan dalam masalah soal cerita, tingkat
spesifik dalam kata-kata dalam masalah,
besaran angka, jumlah tindakan isyarat dari
operasi yang digunakan dalam penyelesaian,
dan ketersediaan alat peraga konkrit (Fuson,
1992) dalam (Karnasih, 2015). Soal cerita
merupakan soal yang cukup sulit dan siswa
banyak mengalami kesalahan algoritmik yang
sangat berbahaya (Rejeki & Surakarta, 2018).
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Soal matematika secara umum diselesaikan
secara berurutan atau mempuyai tahapan yang
sistematis, karena antara siswa yang satu
dengan siswa yang lainnya memiliki
kemungkinan intelektual
yang
berbedabeda, maka berdasarkan hal tersebut ada
kemungkinan siswa melakukan kesalahan
pada
tahapan tersebut (Rahmania &
Rahmawati, 2016). Salah satu materi yang
banyak menggunakan soal cerita adalah
Sistem Persamaan Linier Dua Variabel
(SPLDV). Materi SPLDV ini sudah diajarkan
kepada siswa semenjak kelas X, termasuk
Sekolah Menengah Kejuruan dan ditemukan
banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh
siswa terutama pada soal cerita materi Sistem
Persamaan Linear Dua Variabel. (Raduan,
2010) kesalahan siswa banyak terdapat dalam
hal pemahaman dan kemampuan mengolah
kata. (Sulistyaningsih & Rakhmawati, 2017)
menyebutkan tipe-tipe kesalahan yang
dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan
soal matematika antara lain kesalahan
konseptual
dan
kesalahan
procedural.
Berdasarkan informasi yang diperoleh yang
diperoleh peneliti pada saat melakukan
Program Pengalaman Lapangan (PPL) dari
Guru Sekolah Menengah Atas (SMK), bahwa
dalam proses belajar mengajar matematika
banyak peserta didik yang mengeluh tentang
kesulitan
dalam
menyelesaikan
soal
matematika
khususnya
materi
Sistem
Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV).
Melihat informasi di atas, maka harus
dilakukan suatu upaya untuk memperbaiki
hasil belajar peserta didik SMK dengan
menganalisis kesalahan, sehingga akan
diketahui letak kesalahan, penyebab kesalahan
dan alternalif yang bisa ditempuh untuk
menemukan cara penyelesaiannya.(Wulandari
& Harumi, 2014)
Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah
untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang
dialami siswa dalam menyelesaikan soal cerita
pada materi Sistem Persamaan Linear Dua
Variabel, mengetahui faktor-faktor yang
menyebabkan kesalahan tersebut, dan
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mengetahui persentase siswa yang melakukan
kesalahan tersebut.
METODE
Metode
penelitian
menggunakan
deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk
memaparkan upaya yang dilakukan oleh siswa
dalam menyelesaikan soal cerita materi Sistem
Persamaan Linear Dua Variabel apakah
terdapat kesalahan, kekeliruan atau yang
lainnya disini akan dipaparkan secara jelas.
Subjek pada penelitian ini menggunakan
sampel terbatas, yakni sampel diambil
sebanyak 5 orang saja secara acak dikeranakan
himbauan dari pemerintah untuk melakukan
Social Distancing akibat dari pandemic
COVID 19.
Teknik
pengumpulan
data
pada
penelitian ini yaitu berupa jawaban dari soal
preetest Sistem Persamaan Linear Dua
Variabel yang berupa soal yang berjumlah 5
butir soal uraian. Jenis wawancara yang disini
yang digunakan dalam penelitian ini ialah
jenis wawancara terstruktur. Namun peneliti
juga mengembangkan pertanyaan sesuai
dengan jawaban responden. Dengan ini dapat
memberikan pandangan kepada peneliti
tentang faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi kesalahan responden dalam
menyelesaikan soal cerita lalu akan dianalisis
data tersebut kemudian dideskripsikan dengan
menggunakan kata-kata lalu pada akhir akan
ditarik kesimpulannya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil jawaban yang telah
diselesaikan oleh siswa, peneliti akan
menganalisis skor setiap butir soal siswa
dalam mengerjakan soal cerita SPLDV
peneliti disini akan mendata skor hasil
jawaban siswa untuk setiap butir soalnya
secara rinci tersaji melalui Tabel 1 sebagai
berikut.
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Nama
Siswa

A
B
C
D
E
Jumla
h
Presen
tase

1

Soal No
2
3
4

4 4
4 3
4 2
3 4
4 3
1 16
9
5 20
% %
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5

4
4
4
2
2
18

2
2
4
2
4
14

2
2
2
2
1
9

20
%

30
%

55
%

Jum
lah

16
15
16
13
14

Presen
tase
Kesala
han
20%
25%
20%
35%
30%

Tabel 1. Data Skor Siswa Berskala 4 untuk
Setiap Butir Soalnya

A

Peneliti

A
Peneliti

sudah tau sistematika menjawab soal
SPLDV, dan yang terakhir tidak ada
metode eliminasi?”
: “Iya pak maaf, tadi saya lupa dan
buru-buru. Waktunya sudah mau
habis.”
: “Lain kali harus lebih hari-hati dan
management waktunya juga harus
diatur”.
: “Baik pak, terimakasih atas
sarannya pak”.
: “Iya sama-sama”.

Pada Gambar 1. Diatas yaitu jawaban
siswa yang berinisial A, yang mendapatkan
skor 2 pada jawaban soal nomor 4 dan juga
terdapat hasil wawancara mengenai alasan
kenapa salah dalam menjawab soal nomor 4.
Lalu akan dianalisis jawaban siswa lain
beserta wawancaranya yang berbeda skor
yaitu
pada
Gambar
2.

Hasil presentase menunjukan bahwa
beberapa soal memiliki tingkat kesalahan yang
tinggi, yakni pada soal nomor 4 dan soal
nomor 5. Peneliti akan menganalisis
kesalahan-kesalahan tersebut, faktor apasaja
yang mempengaruhi sehingga presentase
kesalahan tersebut cukup tinggi.

Gambar 2. Jawaban siswa lain soal nomor 4

Berikut hasil wawancara singkat dengan
siswa B mengenai jawaban siswa, mengapa
siswa tersebut salah atau kurang tepat dalam
mengerjakan soal tersebut.
Gambar 1. Analisa jawaban soal No.4

Berikut hasil wawancara singkat dengan
siswa A mengenai jawaban siswa, mengapa
siswa tersebut salah atau kurang tepat dalam
mengerjakan soal tersebut.
Peneliti : “Kenapa jawaban no 4 tidak
dimisalkan dulu, padahal kamu

Peneliti : “Seharusnya pada akhir jawaban itu
X dan Y nya dijumlahkan, karena
yang ditanyakan itu 3 kilo gram telur
dan 1 kilo gram gula.”
B
: “Mohon maaf pak, saya kira hanya
mencari X dan Y nya saja, saya
kurang teliti dalam membaca soal”.
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Peneliti : “Lain kali, dalam mengejkan soal,
harus lebih teliti, terutama dalam
pemahana soal atau pemahaman
konsep soal, minimal kita harus tau
apa yang ditanyakan dalam soal
tersebut.
B
: “Baik pak terimakasih. Kalua boleh
tau
pak,
cara
meningkatkan
pemahaman konsep kita itu seperti
apa pak, karena kebanyakan siswa itu
rendah pemahaman konsepnya?”.
Peneliti : “Agar pemahaman konsep kamu
meningkat, biasakan membaca soal
dengan teliti dan cerna soal tersebut
agar apa yang dimaksud dapat
dipahami”.
B
: “Baik pak terimakasih.
“Lain kali saya lebih meningkatkan
literasi saya.”
Peneliti : “Iya sama-sama”.
Pada Gambar 2 diatas merupakan
jawaban siswa B dan memperolah skor 2
beserta hasil wawancara yang dilakukan oleh
penliti. Wawancara diatas dilakukan untuk
menanyakan kenapa siswa tersebut salah
dalam mengerjakan soal, selain itu peneliti
juga menanyakan faktor apa saja yang
mempengaruhi dalam mengerjakan soal
tersebut. Lalu akan dianalisis jawaban siswa
yang lainnya yang berbeda skor dengan siswa
sebelumnya yaitu dengan soal yang sama pada
Gambar 3.

p-ISSN: 2355-3782
e-ISSN: 2579-4647

Berikut hasil wawancara singkat
dengan siswa D mengenai jawaban siswa,
mengapa siswa tersebut salah atau kurang
tepat dalam mengerjakan soal tersebut.
Peneliti : “Pada bagian eliminasi persamaan,
kamu belum selesai mengoprasikan
X, sehingga nilai X belum ada,
seharusnya 2 itu pindah ruas pada
bagian 2x menjadi pembagi untuk
22.000”
D
: “Pada bagian eliminasi itu saya
belum paham pak, apalagi mengenai
perpindahan ruas, kadang keliru
pak”.
Peneliti : “Kenapa ga coba browsing
diinternet?”.
D
: “Mohon maaf pak, saya tidak
membawa Handphone”.
Peneliti : “Lain kali harus lebih hati-hati
dalam mengerjakan soal, terutama
bagian apa yang akan ditanyakan
dalam soal tersbut.
D
: “Baik pak terimakasih”.
Peneliti : “Iya sama-sama”.
Gambar 3 diatas yakni jawaban siswa D
yang mendapat skor 2 beserta hasil wawancara
mengenai kesalahan siswa dalam mengerjakan
soal. Wawancara yang dilakukan hanya berupa
tanya jawab singkat saja yang bertujuan untuk
mengetahui faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi siswa sehingga melakukan
kesalahan dalam mengerjakan soal yang
diberikan.
Kesalahan yang sama yang dilakukan
oleh siswa A, B, D ialah tidak menjumlahkan
X dan Y nya sehingga jawaban mereka kurang
tepat atau bisa dikatakan salah.

Gambar 3. Jawaban siswa lain soal nomor 4
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Peneliti : “Apa penyebab kamu kurang paham
soal nomor 5 ini, apakah
sebelumnya tidak belajar?”
E
: “Tidak pak, semalem saya tertidur”.
Peneliti : “Untuk kedepannya agar kamu tidak
malas dalam belajar, kamu harus
pintar dalam mengatur waktu.

Gambar 4. Letak kesalahan yang sama yang dilakukan siswa

Gambar 5 diatas jawaban siswa E yang
mendapatkan skor 1 beserta hasil wawancara
mengenai alasan mengapa jawaban soalnya.
Lalu akan dianalisa jawaban siswa yang
lainnya yang berbeda skor dengan yaitu
dengan nomor soal yang sama terdapat pada
Gambar 6.

Yang diberi tanda merupakan letak
kesalahan yang sama yang dilakukan yaitu
tidak menjumlahkan X dengan Y. Lalu akan
dianalisis juga kesalahan siswa dalam
mengerjakan soal lain, yakni soal nomor 5
pada Gambar 5. berikut.

Gambar 6. Jawaban soal no 5 siswa lain

Gambar 5. Jawaban soal no 5

Berikut hasil wawancara singkat dengan
siswa E mengenai jawaban siswa, mengapa
siswa tersebut salah atau kurang tepat dalam
mengerjakan soal tersebut.
Peneliti : “Disoal nomor 5 kan itu yang
ditanyakan model matematikanya,
bukan nyari nilai X ataupun Y nya”.
E
: “Maaf pak, untuk nomor 5 ini saya
kurang paham, jadi saya jawab
sebisanya”.

Berikut hasil wawancara singkat dengan
siswa C mengenai jawaban siswa, mengapa
siswa tersebut salah atau kurang tepat dalam
mengerjakan soal tersebut.
Peneliti : “Apakah ini sudah selesai?”
C
: “Menurut saya sudah pak?”
Peneliti : “Ini sudah benar, hanya saja kurang
lengkap dan kurang rapih dalam
menyusun runtutan tata caranya”.
C
: “Baik pak terimakasih”.
Peneliti : “Lebih ditingkatkan lagi pemahaman
konsepnya ya.”
C
: “Iya pak terimakasih
Peneliti : “Sama-sama”.
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Pada Gambar 6 diatas yaitu jawaban
siswa C yang mendapatkan skor 2 beserta hasil
wawancara singkat peneliti mengapa siswa C
mendapatkan jawaban seperti itu. Sebagian
besar siswa kurang memahami konsep,
sehingga banyak melakukan kesalahan. Pada
Gambar 7 akan dijelaskan persamaan
kesalahan yang dilakukan oleh siswa C dan E
dalam mengerjakan soal nomor 5.

Gambar 7. Letak Persamaan Kesalahan Jawaban Nomor 5

Pada Gambar 7 terdapat persamaan
kesalahan jawaban soal nomor 5 yakni tidak
menarik kesimpulan pada akhir jawaban yang
seharusnya pada jawaban tersebut ada
kesimpulannya.
Hasil penelitian yang termuat pada
Tabel 1, terlihat dengan presentase kesalahan
per nomor 1 ialah sebesar 5%, presentase
kesalahan per nomor 2 ialah 20%, presentase
kesalahan per nomor 3 ialah sebesar 20%,
presentase kesalahan per nomor 4 ialah
sebesar 30%, dan presentase kesalahan per
nomor 5 ialah sebesar 55%. Disini terlihat
bahwa presentase kesalahan siswa dalam
mengerjakan soal nomor 4 dan nomor 5 sangat
besar, iitu berarati siswa kurang begitu
mengerti terkait soal nomor 4 dan soal nomor
5. Ditinjau dari beberapa jawaban responden
terkait wawancara menunjukan hampir seluruh
siswa kurang paham mengenai soal nomor 4
dan soal nomor 5. Maka dengan itu akan
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peneliti analysis siswa yang kurang paham
dalam menyelesaikan soal tersebut dan apa
penyebabnya dengan menambahkan hasil
wawancara singkat berdasarkan kesalahan
dalam mengerjakan soal yang telah dilakukan
oleh peneliti.
Ditinjau dari hasil penelitian Gambar 1
siswa yang yang inisial A mendapatkan skor 2
pada jawaban soal nomor 4. Dalam
mengerjakannya siswa tidak memisalkan
terlebih dahulu mengenai soal nomor 4
tersebut. Sesuai hasil wawancara singkat ia
menjelaskan bahwa ia tergesa-gesa dalam
mengerjakan soal tersebut, sehingga ia
sekiranya menjawab secara singkat. Hal lain
yang mempengaruhi tergesa-gesanya siswa
ialah dikarenakan waktu yang sudah akan
berakhir. Temuan ini selaras dengan temuan
(Rejeki & Surakarta, 2018)
Selanjutnya ditinjau dari hasil penelitian
pada Gambar 2 siswa yang berinisial B yang
mendapatkan skor 2 pada jawaban soal nomor
4. Sesuai hasil wawancara dengan siswa,
bahwa dalam mengerjakan soal tersebut, siswa
pada akhir jawaban tidak menjumlahkan X
dan Y, dikarenakan siswa kurang teliti dalam
mengerjakan soal tersebut. Hal tersebut yang
menyababkan siswa salah pada akhir jawaban
soal nomor 4. Ini dikarenakan pemahaman
membaca siswa masih rendah, sesuai dengan
yang dikemukakan oleh (Yuliana et al., 2019)
Ditinjau dari hasil penelitian pada
Gambar 3 terhadap siswa yang berinisial D
yang mendapatkan skor 2 pada jawaban soal
nomor 4. Hasil wawancara dengan siswa yang
berkaitan bahwa dalam mengerjakan soal
nomor 4 tersebut, siswa pada bagian eliminasi
belum selesai dalam mengoprasikannya nilai
X, sehingga nilai X tersebut belum diketahui.
Siswa menuturkan bahwa ia belum paham
mengenai bagian eliminasi tersebut. Kemudian
disarankan untuk browsing diinternet dan
ternyata siswa tersebut tidak membawa
handphone kesekolah. Alasan tersebut
memang tidak bisa dipungkiri, karena
sebagian sekolah memiliki kebijakan bahwa

170

MAJU,
Volume 7 No. 2, September 2020
Page : 164-173

siswa
tidak
diperkenankan
membawa
handphone kesekolah
Ditinjau dari Gambar 4 yang merupakan
letak kesalahan yang sama yang dilakukan
oleh siswa A, B, dan D. ketiga siswa ini samasama tidak melakukan penjumlahan X dan Y,
padahal dalam pertanyaan soal nomor 4 yakni
menjumlahkan X dan Y.
Ditinjau dari Gambar 5 terhadap siswa
yang berinisial E yang mendapatkan skor 1
pada jawaban soal nomor 5. Pada hasil tes
wawancara dengan siswa tersebut bahwa
dalam mengerjakan soal nomor 5 ia belum
paham yang dimaksud oleh soal tersebut.
Sehingga ia menjawab salah. Setelah ditanya
mengapa ia belum paham dan siswa tersebut
menjawab bahwa ia sebelumnya tidak belajar
terlebih dahulu. Siswa kurang paham dengan
apa yang dimaksud soal tersebut, ini
dikarenakan pemahaman pemecahan masalah
siswa masih rendah. Untuk itu agar
pemahaman pemecahan masalah siswa
membaik, perlu dikaitkan dengan masalahmasalah
dalam
kehidupan
sehari-hari
(Chabibah et al., 2019)
Ditinjau dari Gambar 6, yang dilakukan
terhadap siswa yang berinisial C yang
mendapatkan skor 2 pada soal nomor 5. Hasil
wawancara yang dilakukan bahwa jawaban
soal nomor 5 tersebut sudah hampir benar,
hanya saja kurang lengkap dan kurang rapi
dalam menulisnya. Di akhir jawaban juga
siswa tidak memberikan kesimpulan mengenai
jawaban yang diberikan.
Ditinjau dari Gambar 7, bahwa siswa C
dan E melakukan kesalahan yang sama yakni
tidak menarik kesimpulan pad akhir
jawabannya, dengan demikian agar siswa
terbiasa menarik kesimpulan butuh bimbingan
yang baik oleh para pendidik agar para siswa
tidak lupa menyimpulkan. Hal ini selaras
dengan penelitian yang dilakukan oleh
(Fatahillah et al., 2017) bahwa sebagian besar
kesalahan siswa yakni terletak pada penulisan
kesimpulan.
Dapat diketahui bahwa kesalahan yang
dilakukan oleh siswa berbagai macam pada
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setiap butir soalnya. Sehingga benar adanya
bahwa memiliki hubungan siswa disini harus
mempunyai sebagaimana yang dipaparkan
(Nurafni & Pujiastuti, 2019) yaitu pada intinya
mereka harus memiliki bekal yang sangat
cukup berupa kemampuan matematis agar
siswa mempunyai pondasi yang amat kuat
dalam menyelesaiakan soal matematika dalam
bentuk apapun. (Arvyaty et al., 2018) juga
mengungkapkan bahwa salah satu faktor
permasalahan yang dialami oleh siswa dalam
pembelajaran matematika yaitu siswa belum
memiliki pengetahuan dasar matematika yang
cukup baik, memiliki motivasi belajar yang
bisa dikatakan masih rendah, dan tidak
memiliki budaya literasi belajar yang baik
ketika disekolah. Namun (Fajar et al., 2019)
mengatakan bahwa benar pula memiliki
hubungan bahwa siswa disini harus memiliki
pemahaman konsep yang cukup baik terhadap
suatu materi dalam ilmu matematika.
(Rahmania & Rahmawati, 2016) subjek
kesalahan menemukan konsep ternyata
terdapat temuan yang lain yaitu subjek tidak
dapat atau tidak memahami soal dalam bentuk
cerita sehingga seorang pendidik perlu
memberikan penekanan dalam memahami soal
cerita matematika terutama pada tahap
mengubah
kalimat
soal
ke
model
matematikanya.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang
telah dibahasa dalam pembahasan, presentase
kesalahan per nomor 1 ialah sebesar 5%,
presentase kesalahan per nomor 2 ialah 20%,
presentase kesalahan per nomor 3 ialah
sebesar 20%, presentase kesalahan per nomor
4 ialah sebesar 30%, dan presentase kesalahan
per nomor 5 ialah sebesar 55%. Dalam
menyelesaikan soal uraian materi Sistem
Persamaan Linear Dua Variabel, siswa
Sekolah Menengah Kejuruan mengalami
kesulitan dalam menyelesaikannya mulai dari
tahap
memahami
masalah,
tahap
merencanakan penyelesaian masalah hingga
menyelesaikan masalah. Jenis-jenis kesalahan
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yang dilakukan oleh siswa ialah kesalahan
mencari fakta, kesalahan prosedural hingga
kesalahan kecerobohan siswa dan adapula
kesalahan dari sikap siswa tersebut yang
menyebabkan malas belajar sebelum sekolah.
Selain itu, keterampilan dalam membaca atau
keterampilan pemahaman siswa yang sangat
terbatas, siswa belum terbiasa mengerjakan
soal uraian, pengaturan waktu yang kurang
baik dan siswa belum benar-benar paham
mengenai materi Sistem Persamaan Linear
Dua Variabel ini, siswa sering lupa menarik
kesimpulan dalam akhir pengerjaan soal, dan
siswa juga sangat lemah pemahaman
konsepnya sehingga materi ini terasa sangat
sulit untuk dikerjakan

SARAN
Saran untuk seluruh tenaga pendidik
khususnya tenaga pendidik dalam bidang
matematika untuk lebih meningkatkan
pemahaman konsep materi yang akan
dipelajari kepada siswa. Setidaknya jika siswa
ingin mengerjakan soal, siswa paham apa yang
ditanyakan atau memahami maksud dari soal
tersebut. Simpulan ini sejalan dengan
simpulan penelitian yang dilakukan. Untuk
selanjutnya, dikarenakan penelitian ini hanya
beberapa siswa saja dikarenakan faktor
pandemi COVID 19 yang tidak mencakup
keseluruhan siswa SMK, diharapkan untuk
peneliti selanjutnya agar lebih mencakup
keseluruhan.
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