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Abstrak— Penelitian ini bertujuan melihat gambaran kesalahan yang sering dilakukan 

siswa kelas VII bertipe auditorial dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah 

matematika materi keliling dan luas daerah segiempat. Kesalahan yang diteliti 

didasarkan metode Analisis Kesalahan Newman yang terdiri dari reading, 

comprehension, transformation, process skill, dan encoding. Langkah pertama 

penelitian ini adalah mengindentifikasi terlebih dahulu komposisi siswa berdasarkan 

tipe belajarnya. Berdasarkan hasil angket diperoleh 53% siswa di kelas tersebut 

bertipikal auditorial. Pelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan 

jumlah sampel 3 siswa. Subjek yang dipilih adalah tiga siswa tipe gaya belajar 

auditorial yang sudah mengerjakan dan terindikasi mempunyai banyak kesalahan. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes kemampuan pemecahan 

masalah dan wawancara. Hasil tes kemampuan pemecahan masalah dan data hasil 

wawancara selanjutnya dianalisis. Langkah-langkah analisis data adalah tahap reduksi 

data, tahap penyajian data, tahap verifikasi dan kesimpulan. Hasil penelitian siswa 

auditorial cenderung melakukan kesalahan transformation dan process skill. Hal ini 

mengindikasikan siswa auditorial mengalami kesulitan saat mengoperasikan rumus 

dan perhitungan. Pada umumya penyebab kesalahan adalah kurang memahami materi 

prasyarat seperti perbandingan, aljabar, dan persamaan linear satu variabel. Saran dan 

solusi untuk meminimalisir kesalahan tersebut dapat berasal guru maupun 

siswa..Kegiatan-kegiatan yang disarankan kepada guru untuk meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap konsep dan materi adalah (1) memvariasikan vokal saat 

memberikan penjelasan seperti intonasi, volume suara, ataupun kecepatannya, (2) 

menggunakan pengulangan-pengulangan konsep yang sudah diberikan, dan (3) 

membentuk suatu kelompok tutor sebaya, Sementara itu, kegiatan siswa dalam 

meminimalisir kesalahannya antara lain berdiskusi dengan teman yang lebih paham 

dan mendengarkan video pembelajaran. 

Kata kunci: Analisis Kesalahan Newman, Auditorial, Pemecahan Masalah, 

Segiempat 

I. PENDAHULUAN 

 

Matematika merupakan salah satu ilmu tentang struktur yang terorganisasikan dengan baik dan 

diajarkan di sekolah. Matematika menjadi mata pelajaran yang sudah dimulai sejak bangku sekolah dasar. 

Hal ini tentu menunjukkan pentingnya matematika dalam proses perkembangan kognitif anak. Dalam 

panduan standar kompetensi mata pelajaran matematika yang diterbitkan oleh [1] dijelaskan bahwa 

matematika berfungsi untuk mengembangkan kemampuan mengkomunikasikan gagasan melalui model 

matematika yang dapat berupa kalimat dan persamaan matematika, diagram, grafik, atau tabel.  

Berdasarkan observasi langsung dan wawancara, peneliti mendapatkan informasi banyak siswa 

SMP yang mengeluh dikarenakan seringkali mengalami kesulitan dalam memahami soal-soal matematika 

sehingga siswa seringkali melakukan kesalahan. Hasil observasi dan wawancara tersebut juga didukung 

dengan tambahan informasi dari penelitian [2] dan [3] yang menyebutkan bahwa siswa SMP cenderung 

salah pada kesalahan memanipulasi informasi yang ada di soal. 

Banyaknya kesalahan-kesalahan tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk evaluasi penguasaan 

siswa terhadap materi. Analisis lebih lanjut kesalahan siswa ialah akan bermuara dengan adanya penjelasan 

tentang sumber masalah tersebut. Sumber kesalahan yang dilakukan siswa harus segera mendapat 

pemecahan dan solusi yang tuntas. Guru mempunyai peranan yang sangat besar mengenai masalah 

tersebut. Guru bertanggung jawab untuk menyesuaikan situasi belajar dengan minat, latar belakang dan 
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kematangan siswa. Oleh karena itu, pembelajaran yang dilakukan guru harus disesuaikan dengan tahap 

berpikir anak. Di samping itu, hal penting yang harus diperhatikan adalah guru juga bertanggung jawab 

mengadakan evaluasi terhadap hasil belajar. 

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kesalahan 

Newman. Metode analisis kesalahan Newman diperkenalkan pertama kali pada tahun 1977 oleh Anne 

Newman. Menurut Newman sebagaimana dikutip dari penelitian [4] mendefinisikan bahwa ada 5 hierarki 

yang dibutuhkan seseorang untuk menyelesaikan soal matematika uraian. Kelima hirarki tersebut ialah 

reading, comprehension, transformation, procces skill, dan encoding. 

Berdasarkan aspek psikologi, karakteristik siswa dalam pemahaman konsep suatu materi pokok juga 

berpotensi dalam kesalahan tersebut. Salah satu karakteristik siswa tersebut adalah gaya belajar siswa. 

Terdapat hubungan yang sangat signifikan antara gaya belajar dan sikap anak terhadap matematika [5]. 

Gaya belajar merupakan cara yang cenderung dipilih seseorang untuk menerima informasi dari lingkungan 

dan memproses suatu informasi. Setiap siswa pasti memiliki gaya belajarnya masing-masing. Dengan 

melihat gaya belajar siswanya dan memberikan pengajaran sesuai dengan gaya belajar mereka, guru lebih 

memungkinkan meningkatkan keefektifan pengajaran dan menaikkan kesuksesan hasil belajar siswa [6]. 
 Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Apa sajakah jenis kesalahan yang dilakukan siswa auditorial SMP kelas VII  dalam 

menyelesaikan masalah matematika materi segiempat? 

2. Apa sajakah penyebab kesalahan yang dilakukan siswa auditorial SMP kelas VII  dalam 

menyelesaikan masalah matematika materi segiempat? 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelittian kualitatif. Menurut pendapat [7] dan [8], penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami hal-hal yang dialami subjek penelitian dalam 

kehidupan sehari-harinya, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan lain-lain, yang dijelaskan secara 

deskipstif. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan jenis kesalahan siswa tipe gaya belajar auditorial dalam 

menyelesaikan soal pemecahan masalah khususnya segiempat. Jenis kesalahan yang akan diteliti 

didasarkan pada prosedur kesalahan Newman. 

B. Subjek Peneltian 

Penentuan subjek penelitian berdasarkan hasil observasi dan masukan guru ahli (guru kelas VII).  

Hal ini sejalan dengan pendapat [7] bahwa dalam penelitian kualititatif tidak digunakan sampel acak 

namun sampel yang menguntungkan bagi penelitan (purposive sampling). Peneliti memilih salah satu kelas 

sebagai subjek penelitian dengan anggota kelas berjumlah 32 siswa.  

Dalam pendalaman analisis peneliti menggunakan instrumen angket yang digunakan untuk 

mengetahui secara spesifik seberapa banyak anak yang mempunyai gaya belajar auditorial. Hasil angket 

dengan pedoman teori yang dikemukakan [9] akan dijadikan dasar pemilihan subjek terpilih yang akan 

menjadi fokus kajian analisis kesalahan dan wawancara. Data hasil analisis kesalahan siswa auditorial 

diurutkan dari nilai terbesar dan terkecil. Pengurutan data bertujuan untuk melihat seberapa banyak 

kesalahan yag dibuat oleh mereka. Setelah dilakukan proses pemilihan, terpilihlah tiga siswa yang 

mewakili kelompok siswa kelas tipe gaya belajar auditorial. Ketiga subjek tersebut diperoleh dari siswa 

berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah.    

C. Instrumen 

Instrumen yang digunakan di penelitian ini adalah peneliti, angket gaya belajar yang diadopsi dari 

[9], tes uraian materi segiempat (6 butir soal essay), dan kuesioner wawancara.  

D. Teknik Analisis Data 

Menurut [9], terdapat tiga jenis gaya belajar yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Dalam penelitan 

ini, peneliti lebih memfokuskan ke gaya belajar auditorial. Referensi [9] menjelaskan ciri-ciri orang yang 

mempunyai gaya belajar auditorial antara lain pandai berbicara, mudah terganggu dengan suara, dan lebih 

menyukai diskusi. Hasil angket gaya belajar akan menyaring dan mendeteksi berapa banyak siswa yang 

mempunyai gaya belajar auditorial. 

Selain pengelompokkan gaya belajar, data yang berasal dari hasil belajar akan dianalisi juga untuk 

menentukan jenis kesalahan. Analisis kesalahan yang digunakan adalah Analisis Kesalahan Newman yang 

terdiri dari lima jenis kesalahan yaitu reading, comprehension, transformation, process skill, dan encoding. 

Menurut [4] kriteria kesalahan-kesalahan dapat diperinci sebagai berikut: 

1. Kesalahan reading terjadi jika siswa tidak dapat mampu membaca kata-kata atau simbol yang  

terdapat di soal. Kesalahan ini dapat dideteksi dengan metode wawancara. 
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2. Kesalahan comprehension terjadi ketika siswa mampu membaca permasalahan tetapi gagal 

memahami apa yang diperlukan untuk menyelasikan permasalahan tersebut. 

3. Kesalahan transformation terjadi jika siswa telah memahami apa yang dibutuhkan di soal namun 

gagal mengidentifikasi operasi matematika apa yang dipakai untuk menjawab solusi 

permasalahan. 

4. Kesalahan Process skill terjadi ketika siswa mampu menentukan operasi yang dipakai namun 

siswa mengalami kesalahan perhitungan atau langkah yang digunakan salah. 

5. Kesalahan encoding terjadi ketika siswa telah mampu menyelesaikan masalah namun siswa tidak 

mampu menyatakan kembali apa  yang diminta oleh soal.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes kemampuan pemecahan masalah dan 

wawancara. Demi keabsahan data diperlukan triangulasi. Triangulasi yang dilakukan pada tes ini ialah 

triangulasi metode yaitu membandingkan data tes dan wawancara. Hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah dan data hasil wawancara selanjutnya dianalisis. Prosedur kesalahan Newman membutuhkan 

wawancara. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh [11] dan [12], mereka menggunakan 

wawancara untuk menjelaskan apa penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan permasalahan 

matematika. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan angket gaya belajar diperoleh 16 siswa yang merupakan siswa tipe gaya belajar 

auditoral. Hasil lengkap dapat dilihat pada Gambar 1. Prosentasi jumlah siswa auditorial di kelas tersebut 

mencapai 53 % atau lebih dari separuh anggota kelas. Hal ini diperkuat hasil pengamatan saat penelitian 

ditemukan data bahwa  karakteristik siswa kelas tersebut aktif berbicara, sering mengemukan pendapat 

dan berdiskusi. Hal ini sesuai dengan karakteristik orang tipe gaya belajar auditorial dengan merujuk 

pendapat [9]. 

 
Berdasarkan sumber data hasil pekerjaan siswa dalam tes pemecahan masalah dan hasil angket 

wawancara, dipilih 3 siswa yang mewakili siswa tipe gaya belajar auditorial. Ketiga subjek tersebut 

diperoleh dari siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Subjek penelitian terpilih siswa tipe gaya 

belajar auditorial yaitu G23, G11, dan G20. Tes kemampuan pemecahan masalah dan wawancara yang 

telah diselesaikan oleh ketiga subjek dianalisis dengan prosedur kesalahan Newman. Analisis data subjek 

G23, G11, dan G20 terhadap tes kemampuan pemecahan masalah dan wawancara dapat dilihat di Tabel 1 

TABEL 1. ANALISIS KESALAHAN SISWA 

No Subjek 
Akumulasi Kesalahan 

Kecenderungan 
R C T PS E 

1 G23 0 0 1 3 2 Process skill 

2 G11 0 0 3 3 0 Transformation dan Process skill 

3 G20 0 0 5 1 0 Transformation 

Keterangan:  

R : Kesalahan Reading PS : Kesalahan Process skill 

C : Kesalahan Comprehension E   : Kesalahan Encoding 

T : Kesalahan Transformation  

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa siswa tipe gaya belajar auditorial tidak melakukan 

kesalahan utama di langkah reading dan comprehension. Hal ini dikarenakan siswa tipe gaya belajar 

auditorial sebenarnya mampu memahami masalah namun masih merasakan kesulitan menentukan 

langkah dan perhitungannya. Indikator memahami masalah yang dimaksud adalah siswa sudah mampu 

menulis apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dalam soal.  

Terdapat temuan unik yakni ketika subjek G23 pada soal nomor 4. Pertanyaan soal nomor 4 adalah 

sebagai berikut 

 
GAMBAR 1. Perbandingan Gaya Belajar 
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“Apa yang terjadi pada luas model jajargenjang yang baru apabila suatu tinggi model jajar 

genjang baru diperkecil menjadi ¾  dari tinggi sebelumnya namun alasnya diperbesar ukurannya 

menjadi 4 kali dari sebelumnya? Uraikan pendapatmu serta buktikan dengan mencantumkan 

langkah logisnya!” 

Analisis lengkap G23 pada soal nomor 4 dapat dilihat di Tabel 2. 

TABEL 2. Analisis Kesalahan Comprehension G23 

Hasil Pekerjaan G23 di Nomor 4 Transkrip Wawancara G23 

 

 

P : Mengapa kamu tidak menulis apa yang 

diketahui? 

G23 : Saya menggunakan gambar saja Pak agar 

lebih paham. 

P : Permasalahan apa yang terjadi di soal 

nomor 4? 

G23 : Perubahan luas Pak 

Subjek G23 secara jelas tidak menulis apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan sehingga 

peneliti membuat dugaan awal telah terjadi kesalahan comprehension. Peneliti melanjutkan analisis 

dengan mewancarai subjek G23. Berdasarkan hasil wawancara ternyata ditemukan fakta bahwa subjek 

G23 sebenarnya memahami soal dibuktikan dengan penjelasan secara lisan bahwa gambar yang dia tulis 

adalah gambar tentang perubahan luas. Hal ini sesuai dengan pendapat [9] yang mengatakan siswa tipe 

gaya belajar auditorial mempunyai masalah yang berkaitan dengan hal visual misalnya menulis namun 

hebat dalam berbicara. 

Berdasarkan hasil analisis data, siswa tipe gaya belajar auditorial cenderung melakukan kesalahan 

utama di langkah transformation dan process skill. Kedua kesalahan tersebut terjadi di semua subjek 

penelitian baik G23, G11, maupun G20. Hal ini mengindikasikan bahwa siswa tipe gaya belajar auditorial 

mengalami kesulitan merencanakan strategi atau rumus yang digunakan. Untuk mempermudah 

pembahasan kesalahan utama, peneliti membahas secara terpisah. 

1) Kesalahan Transformation 

Berdasarkan Tabel 1, kesalahan transformasi  dilakukan oleh semua subjek dengan kesalahan 

terbanyak dilakukan oleh subjek G20 yakni 5 soal mengalami kesalahan di tranformation. Subjek G20 

merupakan subjek penelitian yang mewakili kemampuan matematika yang rendah. Subjek G20 

melakukan kesalahan di nomor 1, 2, 3,4, dan 6. Sebagai contoh kesalahan dapat dilihat pada Gambar 2 

yang merupakan kesalahan tranfomation pada soal nomor 2. Soal nomor 2 tertulis sebagai berikut 

“Sebuah lukisan berbentuk persegi panjang dengan perbandingan panjang dan lebarnya 6:5. Apabila 

diketahui luasnya 750 cm
2
, tentukan keliling lukisan tersebut!“ 
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Berdasarkan Gambar 2, terlihat bahwa G20 hanya menggunakan rumus keliing persegi panjang tanpa 

menggunakan informasi awal yaitu informasi luas dan perbandingan panjang dan lebarnya. Hal ini 

mengindikasikan bahwa subjek G20 belum mampu menggunakan strategi apa yang harus dilakukan 

sehingga hanya menghafal rumus keliling saja. Untuk menganalisis lebih jauh, peneliti mengadakan 

wawancara dengan transkrip wawancara sebagai berikut. 

P  : Jadi rumus keliling apa? 

S  : Keliling itu 2 kali panjang ditambah lebar  

… 

P  : Apakah kamu tidak menggunakan informasi luas? Mengapa? 

G20  : Iya pak. Dikarenakan permasalahannya keliling maka saya mengunakan rumus 

keliling 

Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa G20 melakukan kesalahan. Kesalahan yang 

dimaksud adalah kesalahan G20 hanya menggunakan rumus keliling tanpa rumus luas dan perbandingan 

yang telah diketahui di soal. Berdasarkan proses triangulasi dari hasil pekerjaa dan wawancara diperoleh 

fakta dan kesimpulan bahwa G20 melakukan kesalahan utama di langkah transformation. Kesalahan 

transformation disebabkan oleh G20 kurang memahami hubungan antara luas dan keliling persegi 

panjang. Hal ini sesuai dengan penelitian [12] yang menganggap bahwa kemampuan mengolah informasi 

menjadi masalah paling kritis dan sering menjadi kendala siswa. 

2) Kesalahan Process skill 

Kesalahan process skill terjadi ketika siswa mampu menentukan operasi yang dipakai namun siswa 

mengalami kesalahan perhitungan atau langkah yang digunakan salah. Berdasarkan Tabel 1, kesalahan 

process skill dilakukan oleh semua subjek. Bila dilakukan analisis secara mendalam, terlihat bahwa G23 

dan G11 melakukan kecenderungan kesalahan yang lebih banyak di process kill yaitu sama-sama 

kesalahan dalam 3 soal. Subjek  G23terindikasi melakukan kesalahan process skill di nomor 3, 4, dan 5 

sedangkan subjek G11 melakukan kesalahan process skill di nomor 2, 4, dan 5. Sebagai contoh, peneliti 

membahas terlebih dahulu analisis kesalahan G23 khususnya pada nomor 5. Soal nomer 5 tertulis sebagai 

berikut 

“ Keliling sebuah tanah berbentuk persegi panjang ialah 92 m. Diketahui ukuran panjang (3x+3) m) 

dan lebar (2x-2) m . Tentukan luas tanah tersebut! “      

Untuk menganalis kesalahan, berikut ditampilkan hasil pekerjaan G23 

 
 

GAMBAR 2. Hasil Pekerjaan G20 di Nomor 3 
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Berdasarkan Gambar 3, terlihat bahwa G23 telah melakukan langkah yang benar. Subjek G23 

membuat gambar sebagai ilustrasi soal dan melengkapi kebutuhan informasi yaitu panjang dan lebarnya. 

Subjek G23 juga telah mampu menentukan langkah yang tepat yaitu pendekatan keliling dengan mencari 

terlebih dahulu “x” dan menggunakannya untuk mencari panjang, lebar, dan luas. Kesalahan baru 

terindikasi pada ketika subjek G23 menulis  

                                                                (1) 

Berdasarkan (1), peneliti membuat dugaan awal bahwa subjek G23 melakukan kesalahan dalam 

perhitungan konsep persamaan linear satu variabel. Proses perhitungan yang benar seharusnya 2 dikalikan 

dengan (5x+1) namun kesalahan dalam memahami konsep perkalian distribusi. Hal ini  menjadikan 

kesalahan perhitungan dalam menentukan nilai x = 9,1. Kesalahan nilai “x” tersebut mengakibatkan 

kesalahan perhitungan dalam nilai panjang, lebar, dan luas persegi panjang. Dugaain awal ini harus 

dikonfirmasi dalam wawancara untuk menguji kevalidan data. Hasil transkrip wawancara terhadap subjek 

G23 untuk nomor 5 sebagai berikut 

P  : Coba jelaskan itu 9,1 diperoleh darimana? 

G23 : Dari keliling tadi, saya memperoleh x =9,1 

P  : Mengapa kamu hanya mengalikan 2 dengan 5x, apakah 1nya tidak dikali? 

G23 : Belum Pak, seharusnya dikali. 

P  : Berarti nilai x yang kamu peroleh? 

G23 : 9 Pak 

P  : Lihat dan anggap tadi kamu menjawabnya x=9,1 lalu kamu akan kamu gunakan 

untuk apa? 

G23 : Cari panjang Pak diperoleh 30,3 dan lebarnya 16,2 

Berdasarkan hasil wawancara, terlihat G23 melakukan kesalahan karena G23 salah dalam 

perhitungan nilai “x”. Subjek G23 mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan. Hal ini membuktikan 

secara triangulasi bahwa terdapat fakta bahwa G23 melakukan kesalahan process skill.  Penyebab 

kesalahan ini dikarenakan subjek G23 kurang memahami konsep persamaan linear satu variabel dengan 

baik. 

Selanjutnya akan dibahas analisis kesaahan subjek G11 yang terindikasi pada nomor 2. Pertanyaan 

soal nomor 2 adalah sebagai berikut. 

“Sebuah lukisan berbentuk persegi panjang dengan perbandingan panjang dan lebarnya 6:5. 

Apabila diketahui luasnya 750 cm
2
, tentukan keliling lukisan tersebut!“ 

Untuk menganalis kesalahan, berikut ditampilkan hasil pekerjaan G11 

 
GAMBAR 3. Hasil Pekerjaan G23 di Nomor 5  
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Berdasarkan Gambar 4, terlihat bahwa G11 telah melakukan langkah yang benar. Subjek G11 

membuat perbandingan panjang dan lebar yang tadinya 6: 5 menjadi memisalkan panjang 6x dan lebar 

5x.  Subjek G11 juga telah mampu menentukan langkah yang tepat yaitu pendekatan luas dengan mencari 

terlebih dahulu “x” dan menggunakannya untuk mencari panjang, lebar, dan keliling persegi panjang. 

Kesalahan baru terindikasi pada ketika subjek G11 menulis  

                                                               (2) 

Berdasarkan (2), peneliti membuat dugaan awal bahwa subjek G11 melakukan kesalahan dalam 

perhitungan terutama konsep perkalian pada bentuk aljabar. Proses perhitungan yang benar seharusnya 5x 

dikali 3x adalah 30x
2 
namun subjek G11 menjawab 30x Hal ini  menjadikan kesalahan perhitungan dalam 

menentukan nilai x yang akan disbutitusikan dalam 6x dan 5x serta keliling persegi panjang. Menurut 

pendapat [13] permasalahan aljabar merupakan salah satu permasalahan yang banyak terjadi di Indonesia. 

Dugaain awal ini harus dikonfirmasi dalam wawancara untuk menguji kevalidan data. Hasil transkrip 

wawancara terhadap subjek G11 untuk nomor 2 sebagai berikut 

P  : Kita lihat di proses pekerjaanmu! Darimana kamu memperoleh 750 =  
 

 
  
 

 
? 

G11 : Saya memisalkan Pak, jadi p = 5x dan l=3x. 

P  : Oh seperti itu, sebenarnya ini sudah akan benar nih. Coba berapa 6x kali 5x? 

G11 : 30x Pak 

P  : 30x apa 30x
2
? 

G11 : 30x
2
 Pak 

P  : Baik, berarti berapa hasil 750 dibagi 30?  

G11 : 25 Pak 

P  : Itu x
2
 =25, berarti berapa nilai x nya? 

G11 : (bingung) 

P  : Kalau ada bilangan yang dikuadratkan hasilnya 25, bilangan apa itu? 

G11 : 5 Pak 

P  : Baik, berati x = 5 bukan? Kalau sudah diperoleh x , apakah kamu mampu mencari 

panjang dan lebarnya? 

G11 : Mampu Pak 

Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa G11 memang terlihat kekurangan waktu sehingga 

pekerjaannya belum selesai. Hal ini terlihat ketika G11 mampu menjelaskan kelanjutan proses 

perhitungannya. Akan tetapi dalam wawancara ini juga ditemukan bukti bahwa G11 kurang cermat dalam 

proses perhitungan. Berdasarkan proses triangulasi diperoleh fakta dan kesimpulan bahwa G11 

melakukan kesalahan utama di langkah process skill. Dalam proses wawancara, asumsi awal peneliti 

salah yang mengatakan bahwa subjek G11 tidak memhamai konsep perkalian. Subjek G11 sebenarnya 

mampu menyelesaikan soal namun  kekurangan waktu serta adanya kekurangcermatan perhitungan 

sehingga dia melakukan kesalahan.  

3) Penemuan Unik Kesalahan Encoding 

Berdasarkan Tabel 1, terlihat ada subjek peneltitian yaitu G23 yang melakukan kesalahan di tahap 

encoding.  Berdasarkan definisi diatas dijelaskan bahwa kesalahan encoding terjadi ketika sudah mampu 

memahami, menentukan langkah dan perhitungan yang tepat namun tidak mampu merepresentasikan 

kembali apa yang sudah diminta oleh soal. Subjek G23 merupakan subjek yang mewakili kemampuan 
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matematika yang tinggi. Hal ini juga turut menjadi penemuan unik yang perlu dikaji tersendiri. Subjek G23 

terindikasi melakukan kesalahan encoding  pada soal nomor 1 dan 2.  

 Kesalahan yang akan lebih dibahas adalah kesalahan subjek G23 pada nomor 1 dikarenakan lebih 

kompleks dan kesalahan nomor 2 mirip dengan kesalahan pada nomor 1.  Pertanyaan soal nomor 1 tertulis 

sebagai berikut 

“ Sebuah jajargenjang ABCD diketahui luasnya 375 cm
2
 dengan AB merupakan alasnya. 

Diketahui pula perbandingan alas dan tinggi jajagenjang adalah 5:3 dan perbandingan 

AB:BC= 5:4. Tentukan keliling jajargenjang ABCD! “ 
Untuk memulai analis, berikut ditampilkan hasil pekerjaan subjek G23 

 
Berdasarkan Gambar 5,  subjek G23 telah mampu menyelesaikan permasalahan dengan benar. 

Kesalahan baru terlihat ketika subjek G23 tidak menuliskan kembali dengan bahasa bukan matematis 

seperti “Jadi keliling persegi panjang adalah ....”. Peneliti sebenarnya memahami bahwa jika dari jawaban 

subjek G23 sebenarnya dia mampu namun namun peneliti mengasumsikan subjek G23 tidak terbiasa 

menulis kesimpulan dengan menulis suatu pernyataan yang merepresentasika kembali apa yang diminta 

oleh soal. Selain itu, terlihat bahwa terdapat sebuah kesalahan lainnya yaitu kesalahan penggunaan satuan. 

Subjek G23 menggunakan satuan cm
2
 sebagai satuan keliling. Asumsi awal peneliti adalah subjek G23 

melakukan kesalahan menulis dan kekurangcermatan.  

Langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara untuk mendapatkan fakta dan informasi yang 

valid. Hasil transkrip wawancara terhadap subjek G23 untuk nomor 1 sebagai berikut 

P  : Sebenarnya satuan keliling cm
2
 atau cm? 

G23 : cm
2
 

P  : Mengapa tidak ditulis kesimpulannya? 

G23 : Tidak Pak, menurut saya yang penting sudah saya beri tanda kotak 

Berdasarkan hasil wawancara, ternyata terlihat kesalahan penggunaan cm
2
 sebagai satuan keliling 

bukan salah tulis, namun memang benar subjek G23 kurang memahami satuan keliling yang benar. Hal 

lain yang terkonfirmasi adalah kebiasan subjek G23 yang tidak menulis apa kesimpulan soal dikarenakan 

dia berpikir bahwa dia cukup memberikan tanda pada jawaban yang diharapkan. Berdasarkan proses 

triangulasi diperoleh fakta dan kesimpulan bahwa G23 melakukan kesalahan utama di langkah encoding. 

Kesalahan ini disebabkan kurang mampunya G23 memilih satuan keliling yang tepat 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa siswa auditorial cenderung mulai melakukan kesalahan 

di tahap transformation dan process skill. Pada umumya penyebab kesalahan adalah kurang memahami 

materi prasyarat seperti perbandingan, aljabar, dan persamaan linear satu variabel. Saran dan solusi untuk 

meminimalisir kesalahan tersebut dapat berasal guru maupun siswa itu sendiri..Siswa akan belajar lebih 

efektif jika guru menyediakan aktivitas belajar yang berbeda sesuai dengan kencenderungan gaya belajar 

[14]. Kegiatan-kegiatan yang disarankan kepada guru untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

konsep dan materi sehingga dapat meminimalisir kesalahan meraka adalah (1)  memvariasikan vokal saat 

memberikan penjelasan seperti intonasi, volume suara, ataupun kecepatannya, (2) menggunakan 

pengulangan-pengulangan konsep yang sudah diberikan, dan (3) membentuk suatu kelompok tutor 
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sebaya, Sementara itu, kegiatan siswa dalam meminimalisir kesalahannya antara lain berdiskusi dengan 

teman yang lebih paham dan mendengarkan video pembelajaran. 

Penelitian ini masih terbatas dalam proses mendalami kesalahan dan penyebab kesalahan siswa 

auditorial. Penelitian lanjut diperlukan seperti penelitian terkait tipe proses berpikir siswa auditoraial dan 

faktor-faktor lain yang mungkin menyebabkan kesalahan. Faktor –faktor lain dapat ditinjau dari aspek 

siswa, aspek guru, aspek pembelajaran, dan aspek sarana prasana pembelajaran. Selain itu, penelitian 

terkait kefektifitasan dan pengaruh suatu model pembelajaran yang cocok dan dapat meminimalisir 

kesalahan dirasa diperlukan untuk memperdalam hasil penelitian ini. Salah satu model pembelajaran yang 

sekiranya dapat dijadikan penelitian selanjutnya adalah model pembelajaran SAVI (Somatis, Auditori, 

Visual, Intelektual). 
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