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Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis kesalahan mahasiswa dalam menyelesaikan soal pada 

mata kuliah Geometri Ruang berdasarkan prosedur Newman dan penyebab mahasiswa melakukan kesalahan tersebut. 

Prosedur Newman adalah metode diagnostik yang digunakan untuk menganalisis kesalahan dalam soal uraian, 

meliputi reading, comprehension, transformation, process skill, dan encoding. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode tes dan wawancara. Subyek penelitian dipilih 6 dari 

39 mahasiswa kelas 2D yang mengambil mata kuliah Geometri Ruang pada semester genap Tahun Akademik 

2016/2017, masing-masing terdiri atas 2 mahasiswa kelompok atas, sedang, dan bawah yang memiliki kemungkinan 

kesalahan beragam. Pengelompokkan didasarkan pada perangkingan hasil tes mahasiswa. Setiap subjek penelitian 

diwawancarai mengenai hasil pekerjaannya dalam menyelesaikan soal Geometri Ruang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa mahasiswa berkemampuan tinggi melakukan kesalahan kemampuan memproses dengan 

penyebab kurang teliti dalam menghitung ataupun melukis serta kurang memahami informasi pada soal. Mahasiswa 

berkemampuan sedang dan rendah melakukan kesalahan membaca, memahami masalah, transformasi, hingga 

kemampuan memproses dengan penyebab yang bervariasi dan jenis kesalahan yang paling banyak dilakukan adalah 

kesalahan kemampuan memproses. 

Kata kunci: Geometri Ruang, kesalahan mahasiswa, prosedur Newman  

 

I. PENDAHULUAN 

Sebagai jembatan antara kejadian dalam kehidupan keseharian dan konsep matematis, geometri 

memiliki peranan yang penting dalam  matematika. Geometri dapat memperbaiki kemampuan penalaran 

dan pembuktian mahasiswa [1]. Dengan demikian, kemampuan abtraksi, penalaran, serta pemikiran yang 

kritis dan logis perlu dimiliki mahasiswa agar dapat mempelajari geometri dengan baik.  

Diantara berbagai mata kuliah yang ada di Prodi Pendidikan Matematika Universitas 

Muhammadiyah Surakarta (UMS), Geometri Ruang adalah salah satu mata kuliah yang sulit. Kesulitan 

yang dialami oleh mahasiswa pada mata kuliah ini dapat dilihat dari kesalahan-kesalahan pekerjaan 

mahasiswa saat menyelesaikan soal Geometri Ruang. 

Berdasarkan hasil tugas mahasiswa, beberapa mahasiswa mampu melakukan langkah-langkah 

perhitungan dengan benar akan tetapi, mereka melakukan kesalahan dalam hal menyimpulkan hasil akhir. 

Selain itu, berdasarkan hasil Ujian Tengah Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, banyak 

mahasiswa mengetahui apa yang ditanyakan soal, misalnya pada soal menentukan jarak antara dua buah 

ruas garis. Namun, beberapa dari mereka salah menentukan ruas garis apa yang menjadi jaraknya. Ada 

pula yang tidak dapat menerapkan langkah-langkah perhitungan dengan benar untuk menentukan berapa 

jaraknya. Lebih lanjut, presentase mahasiswa yang melakukan kesalahan saat menyelesaikan soal Ujian 

Tengah Semester Genap Geometri Ruang Tahun Akademik 2016/2017 dapat dilihat pada Tabel 1. 

Berdasarkan data pada Tabel 1, perlu untuk mengetahui alasan yang menyebabkan mahasiswa 

melakukan kesalahan dalam menyelesaikan Geometri Ruang tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

analisis kesalahan mahasiswa dalam menyelesaikan soal Geometri Ruang agar dapat diketahui jenis 

kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa dan faktor penyebabnya. 

Prosedur Newman adalah salah satu alat yang cocok digunakan untuk menganalisis kesalahan 

yang dilakukan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan soal matematika [2]. Menurut [3], prosedur 

Newman adalah sebuah metode yang digunakan untuk menganalisis kesalahan jawaban dalam soal 

uraian. Kerangka kerja dari prosedur ini memiliki enam jenis kesalahan yaitu: reading error (kesalahan 

membaca), comprehension error (kesalahan memahami masalah), transformation error (kesalahan 

transformasi),  process skill error (kesalahan kemampuan memproses), dan encoding error (kesalahan 

penulisan). 
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TABEL 1. PERSENTASE MAHASISWA MELAKUKAN KESALAHAN DALAM UJIAN 

TENGAH SEMESTER GENAP GEOMETRI RUANG TAHUN AKADEMIK 2016/2017 

Nomor Soal Indikator Soal 
Persentase mahasiswa 

melakukan kesalahan 

1a Menentukan jarak titik ke titik 82% 

1b Menentukan jarak garis ke bidang 87% 

2a Menggambar irisan kubus 74% 

2b Menghitung luas daerah irisan 90% 

3 Melukis kubus 62% 

4 

Menentukan perbandingan volume 

bangun ruang  97% 

 

Kesalahan membaca terjadi ketika mahasiswa tidak mampu membaca kata-kata maupun simbol 

yang terdapat dalam soal, atau tidak mengetahui apa yang ditanyakan soal, atau tidak dapat membaca 

pertanyaan secara lengkap. Sementara kesalahan memahami masalah terjadi ketika mahasiswa mampu 

untuk membaca pertanyaan tetapi gagal untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan sehingga menyebabkan 

gagal dalam menyelesaikan permasalahan. Kesalahan transformasi merupakan sebuah kesalahan yang 

terjadi ketika mahasiswa telah benar memahami pertanyaan dari soal  yang diberikan, tetapi gagal untuk 

mengubah informasi dalam pertanyaan ke simbol matematika, operasi, maupun kalimat matematika 

dengan benar. Lebih lanjut, suatu kesalahan akan disebut kesalahan kemampuan memproses apabila 

mahasiswa mampu memilih operasi yang diperlukan untuk menyelesaikan persoalan namun ia tak dapat 

menjalankan prosedur dengan benar. Kemudian, suatu kesalahan masih tetap bisa terjadi meskipun 

mahasiswa telah selesai memecahkan permasalahan matematika yaitu bahwa mahasiswa salah 

menuliskan apa yang dimaksudkan[4]. 

Adapun rumusan masalah yang diajukan yaitu: 1) apa saja jenis kesalahan yang dilakukan 

mahasiswa dalam menyelesaikan soal pada mata kuliah Geometri Ruang berdasarkan prosedur Newman?, 

2) apa saja penyebab terjadinya kesalahan mahasiswa dalam menyelesaikan soal pada mata kuliah 

Geometri Ruang? Tujuan penelitian ini untuk: 1) mendeskripsikan jenis kesalahan  yang dilakukan 

mahasiswa dalam menyelesaikan soal pada mata kuliah Geometri Ruang berdasarkan prosedur Newman 

dan 2) mendeskripsikan penyebab terjadinya kesalahan mahasiswa dalam menyelesaikan soal pada mata 

kuliah Geometri Ruang.  

Penelitian ini penting untuk dilakukan agar dosen mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa 

terhadap materi Geometri Ruang yang telah diajarkan. Kemudian dosen dapat melakukan upaya 

perbaikan bagi perkuliahan Geometri Ruang selanjutnya. Sementara bagi mahasiswa adalah mengetahui 

kesalahan yang dilakukan agar dikemudian hari dapat diminimalisir kesalahan-kesalahan dalam 

menyelesaikan soal-soal Geometri Ruang. Sedangkan bagi peneliti lain dapat digunakan sebagai referensi 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengungkap secara lebih cermat mengenai 

kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan soal Geometri Ruang berdasarkan 

prosedur Newman. Subyek penelitian adalah 6 dari 39 mahasiswa kelas 2D Program Studi Pendidikan 

Matematika FKIP UMS yang mengambil mata kuliah Geometri Ruang pada semester genap Tahun 

Akademik 2016/2017, masing-masing terdiri atas 2 mahasiswa kelompok atas, sedang, dan bawah yang 

memiliki kemungkinan kesalahan beragam. Pengelompokkan didasarkan pada perangkingan hasil tes 

mahasiswa.  

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: 1) pemberian tes uraian berupa soal Geometri Ruang 

Ujian Tengah Semester Genap yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017, serta 2) 

wawancara terhadap mahasiswa yang menjadi subyek penelitian yaitu 6 mahasiswa pada hari Rabu, 

tanggal 26 April 2017. Materi wawancara berisi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada lembar jawab 

mahasiswa saat menyelesaikan tes.  

Teknik analisis data terdiri dari tahapan-tahapan yaitu [5]: 1) reduksi data: dilakukan pengoreksian 

terhadap hasil pekerjaan mahasiswa, kemudian dirangking untuk menentukan siapa saja mahasiswa yang 

akan dijadikan subyek penelitian. Hasil pekerjaan mahasiswa yang menjadi subyek penelitian merupakan 

data mentah yang harus ditransformasikan sebagai bahan untuk kegiatan wawancara, 2) penyajian data: 
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hasil pekerjaan mahasiswa yang dipilih sebagai subyek penelitian disajikan sebagai bahan wawancara. 

Kemudian, disajikan pula hasil wawancara dengan mahasiswa sebagai subyek penelitian yang telah 

direkam atau dicatat selama proses wawancara, 3) menarik simpulan atau verifikasi: membandingkan 

analisis hasil pekerjaan dan wawancara mahasiswa yang menjadi subyek penelitian sehingga dapat 

diketahui jenis dan penyebab kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan soal 

Geometri Ruang berdasarkan prosedur Newman. 

Setelah data dianalisis hingga ditemukan jawaban dari pertanyaan penelitian, langkah berikutnya 

adalah memeriksa keabsahan temuan. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi metode yaitu 

dengan membandingkan data hasil tes berupa Ujian Tengah Semester Genap Tahun 2016/2017 dengan 

data hasil wawancara. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil Ujian Tengah Semester Genap Geometri Ruang Tahun Akademik 2016/2017 

yang diikuti oleh 39 mahasiswa kelas 2D, maka dipilih 6 mahasiswa sebagai subyek penelitian. Terdiri 

dari 2 mahasiswa kelompok atas dengan kode S1 dan S2, 2 mahasiswa kelompok sedang dengan kode S3 

dan S4, serta 2 mahasiswa kelompok bawah dengan kode S5 dan S6. Selanjutnya, dilakukan wawancara 

terhadap subyek penelitian untuk mengidentifikasi jenis kesalahan yang mereka lakukan dalam 

menyelesaikan soal sekaligus menggali penyebab mereka melakukan kesalahan tersebut.  

Apabila mahasiswa melakukan kesalahan membaca, maka analisis kesalahan pada tahap 

selanjutnya yaitu memahami masalah hingga penulisan (encoding) tidak dapat dilakukan. Bila mahasiswa 

melakukan kesalahan memahami masalah, ini berarti analisis kesalahan transformasi hingga encoding 

tidak dapat dilakukan. Demikian pula apabila melakukan kesalahan transformasi dan kemampuan 

memproses. Bila mahasiswa telah menjawab tanpa terjadi kesalahan hingga encoding, maka analisis 

dapat dilakukan untuk semua jenis kesalahan.  

Adapun uraian indikator jenis-jenis kesalahan menurut Newman yang diadaptasi dari [4] dan 

digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2. 

TABEL 2. INDIKATOR JENIS KESALAHAN BERDASARKAN NEWMAN 

No Jenis Kesalahan Indikator 

1 Reading Error (Kesalahan 

Membaca)  

1. Mahasiswa tidak dapat membaca istilah atau 

simbol dalam soal 

2. Mahasiswa tidak dapat membaca pertanyaan 

secara lengkap dalam soal 

2 Comprehension Error (Kesalahan 

Memahami Masalah) 

 

1. Mahasiswa mampu membaca istilah, tetapi tidak 

memahami istilah dalam soal 

2. Mahasiswa membaca soal, tetapi tidak 

mengetahui maksud pertanyaan dalam soal 

3 Transformation Error (Kesalahan 

Transformasi) 

Mahasiswa tidak mampu memilih pendekatan yang 

tepat untuk menyelesaikan soal 

4 Process Skill Error (Kesalahan 

Kemampuan Memproses) 

Mahasiswa mampu memilih pendekatan yang tepat 

untuk menyelesaikan soal, namun tidak dapat 

melakukan prosedur dengan benar 

5 Encoding error (Kesalahan 

Penulisan) 

Mahasiswa tidak dapat menuliskan jawaban yang 

benar setelah menyelesaikan soal  

 

Adapun Ujian Tengah Semester Geometri Ruang terdiri dari empat soal sebagai berikut.  

1. Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Titik P dan Q berturut-turut 

adalah titik tengah FG dan HG. Titik R adalah proyeksi titik C ke bidang AFH. Gambarlah kubus 

tersebut dan tentukan: 

a. Jarak titik A ke R. 

b. Jarak PQ ke bidang BDHF. 

2. Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Titik P pada perpanjangan DH 

sehingga  DH : DP = 2 : 3, titik Q pada pertengahan rusuk AB, dan titik R terletak pada tengah-

tengan rusuk CG.  
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a. Gambarlah irisan perpotongan antara bidang PQR dengan kubus ABCD.EFGH. 

b. Hitung luas irisan tersebut. 

3. Lukis kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 40 satuan. Bidang ACGE merupakan bidang 

frontal dengan AC sebagai alas bidang frontal, sudut surut           dan perbandingan proyeksi 

3 : 7. (catatan : lukis dengan skala). 

4. Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Bidang EFH adalah hasil 

proyeksi bidang   pada bidang EFGH. Jika bidang   tersebut membagi kubus menjadi dua bangun 

ruang, maka tentukan perbandingan volume kedua bangun ruang yang terbentuk. 

Berdasarkan hasil Ujian Tengah Semester dan wawancara, diperoleh jenis-jenis kesalahan yang 

dilakukan oleh mahasiswa adalah sebagai berikut. 

1. Reading Error (Kesalahan Membaca) 

Mahasiswa dengan kode S4 melakukan kesalahan membaca untuk soal nomor 2a dan mahasiswa 

dengan kode S6 pada soal nomor 3. S4 tidak membaca pertanyaan secara lengkap dalam soal 

sehingga tidak menggambar titik P pada perpanjangan DH, namun menggambar titik P pada DH. 

Sementara S6 tidak membaca istilah bidang frontal pada soal nomor 3 sehingga melukis kubus 

standar dengan ABFE bidang frontalnya. Gambar 1 dan 2 berikut adalah hasil jawaban S4 dan S6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Comprehension Error (Kesalahan Memahami Masalah) 

Mahasiswa dengan kode S3, S5, dan S6 melakukan kesalahan memahami masalah. Hasil pekerjaan S3 

dan S5 menunjukkan kesalahan yang sama yaitu mampu membaca soal namun tidak memahami 

maksud informasi yang diberikan dalam soal sehingga salah menentukan bidang pemotong kubus, 

yang seharusnya AFH, akan tetapi dikira BDHF. Sementara S6 mampu untuk membaca istilah, tetapi 

tidak memahami istilah proyeksi sehingga salah dalam menentukan bidang pemotong kubus. Berikut 

adalah hasil jawaban S3 dan S6.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 1. HASIL JAWABAN S4 PADA SOAL NOMOR 2A GAMBAR 2. HASIL JAWABAN  S6 PADA SOAL NOMOR 3 

GAMBAR 3. HASIL JAWABAN S3 PADA SOAL NOMOR 4 GAMBAR 4. HASIL JAWABAN S6 PADA SOAL NOMOR 1 
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3. Transformation Error (Kesalahan Transformasi) 

Mahasiswa dengan kode S3, S4, S5, dan S6 melakukan kesalahan transformasi. Hasil pekerjaan 

mereka menunjukkan bahwa mereka tidak mampu memilih pendekatan yang tepat untuk 

menyelesaikan soal. Pada soal nomor 1a, S4 tidak mampu memilih pendekatan yang tepat untuk 

menghitung jarak dari titik A ke titik R yang merupakan proyeksi titik C ke bidang AFH. Berikut 

hasil pekerjaan S4. Sementara S3, S5, dan S6 tidak mampu memilih langkah yang tepat untuk 

menggambar irisan antara bidang PQR dengan  kubus ABCD.EFGH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Process Skill Error (Kesalahan Kemampuan Memproses) 

Mahasiswa dengan kode S1, S2, S3, S4 dan S5 melakukan kesalahan memproses. Hasil pekerjaan 

mereka menunjukkan bahwa mereka telah memilih pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan 

soal, namun tidak dapat melakukan prosedur perhitungan dengan benar. Misalnya pada soal nomor 

2b, S1 telah memilih pendekatan yang tepat untuk menghitung luas daerah irisan yang berbentuk 

segienam yaitu luas segienam = 6 x luas segitiga, namun ia belum dapat melakukan proses 

perhitungan dengan benar untuk menentukan luasnya. Sementara S2 salah menghitung ukuran tinggi 

segitiga sama sisi. Gambar 7 adalah hasil pekerjaan S1. 
5. Encoding error (Kesalahan Penulisan) 

Semua subyek yaitu S1, S2, S3, S4, S5 dan S6 tidak ada yang melakukan jenis kesalahan ini. Saat 

mereka mampu menyelesaikan soal dengan benar, mereka juga mampu untuk menuliskan jawaban 

dengan benar pula. Seperti hasil jawaban S2  pada soal nomor  4 yaitu Gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GAMBAR 7. HASIL JAWABAN S1 PADA SOAL NOMOR 2B 

 

 

 

GAMBAR 5. HASIL JAWABAN S4 PADA SOAL NOMOR 1A 

 
GAMBAR 6. HASIL JAWABAN S3 PADA SOAL NOMOR 2A 
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Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa mahasiswa melakukan 

kesalahan membaca karena kurang teliti dalam membaca soal. Selain itu, ada pula mahasiswa yang 

menjawab soal sesuai dengan latihan soal yang pernah diberikan. Hal ini dilakukan karena ia tidak dapat 

menyelesaikan soal. Daripada lembar jawab kosong, maka ia isikan dengan jawaban dari latihan soal 

yang pernah diberikan.  

Sementara kesalahan memahami masalah terjadi karena mahasiswa tidak memahami makna 

(istilah) pada informasi yang diberikan di dalam soal. Selain itu, mahasiswa juga tidak utuh 

mengidentifikasi informasi yang diberikan di dalam soal. Ada pula mahasiswa yang kurang memahami 

konsep suatu materi tertentu sehingga ia mengisi jawaban dengan jawaban dari latihan soal yang pernah 

diberikan.  

Kesalahan transformasi dilakukan oleh mahasiswa karena ia tidak tahu harus menggunakan 

metode apa untuk menyelesaikan soal. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap materi yang telah 

diajarkan menyebabkan mahasiswa melakukan kesalahan jenis ini. Kesalahan terjadi pula karena 

kurangnya kemampuan visualisasi terhadap bentuk-bentuk bangun ruang.  

Penyebab mahasiswa melakukan kesalahan kemampuan memproses adalah tergesa-gesa, kurang 

teliti dalam melakukan perhitungan sehingga berakibat pada salahnya hasil akhir yang diperoleh. Ada 

pula yang kurang teliti memahami informasi yang diberikan soal sehingga berdampak salah dalam 

melakukan proses perhitungan. 

 

B. Pembahasan 

Pada penelitian ini, baik mahasiswa berkemampuan tinggi, sedang, maupun rendah tidak ada yang 

melakukan kesalahan penulisan (encoding). Mahasiswa berkemampuan tinggi hanya melakukan 

kesalahan kemampuan memproses. Kesalahan ini tidak menyebabkan kesalahan pada tahap berikutnya 

yaitu kesalahan penulisan. Hal ini disebabkan kekurangtelitian dalam melakukan proses perhitungan 

sehingga jawaban akhir yang diperoleh salah.  

Sementara pada mahasiswa berkemampuan sedang, kesalahan yang dilakukan bervariasi mulai 

dari kesalahan membaca, memahami masalah, transformasi, hingga kemampuan memproses. Namun 

untuk masing-masing jenis kesalahan ini tidak menyebabkan terjadinya kesalahan pada tahap berikutnya. 

Penyebab mahasiswa melakukan kesalahan ini juga bervariasi yaitu karena kurang teliti dalam membaca 

soal, tidak utuh dalam mengidentifikasi informasi pada soal, kurangnya pemahaman terhadap materi, 

kurang teliti dalam memahami informasi pada soal, kurang teliti dalam menghitung maupun melukis, 

tergesa-gesa dalam menghitung, hingga tidak tau harus menggunakan metode atau strategi apa untuk 

menyelesaikan soal.  

Hasil penelitian ini menguatkan penelitian terdahulu yang mengemukakan bahwa terdapat tujuh 

jenis kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa, dimana lima diantaranya adalah jenis kesalahan 

berdasarkan prosedur Newman pada hasil ujian tengah semester mata kuliah Matematika Diskret [6]. 

Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga menguatkan penelitian lain yang menyatakan bahwa siswa memiliki 

masalah dalam menafsirkan masalah matematika, gagal untuk merancang strategi dan mengembangkan 

rencana strategis, yang akhirnya menyebabkan kesalahan dalam memilih operasi yang terlibat dan gagal 

untuk menyatakan jawaban [7]. Oleh karenanya, dosen perlu memberikan latihan soal yang bervariasi 

agar mahasiswa dapat mengasah kepekaannya dalam memilih suatu metode atau strategi yang tepat untuk 

menyelesaikan soal. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung penelitian terdahulu yang menyatakan 

GAMBAR 8. HASIL JAWABAN S2 PADA SOAL NOMOR 4 
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bahwa kesalahan-kesalahan mahasiswa dalam menyelesaikan soal-soal Geometri antara lain disebabkan 

karena tergesa-gesa dalam melakukan perhitungan serta tidak teliti dalam melakukan manipulasi atau 

perhitungan [8].  

Pada mahasiswa berkemampuan rendah, jenis kesalahan yang dilakukan sama dengan mahasiswa 

berkemampuan sedang, dimana untuk masing-masing jenis kesalahan yang dilakukan tidak menyebabkan 

terjadinya kesalahan pada tahap berikutnya. Penyebab mereka melakukan kesalahan juga bervariasi 

seperti halnya mahasiswa berkemampuan sedang. Bahkan karena tidak memahami materi dan tidak dapat 

menyelesaikan soal, mereka justru menuliskan jawaban dengan jawaban dari contoh soal yang pernah 

diberikan. Padahal contoh soal yang diberikan di kelas jelas berbeda jauh dari soal yang diberikan. Hal ini 

dilakukan karena mereka belajar hanya dengan menghafal, bukan melalui pemahaman.  

Menurut [9], matematika yang bermakna adalah matematika yang terbentuk dari siswa bukan 

diberikan oleh guru. Oleh karena itu, pembelajaran pada mata kuliah Geometri Ruang juga akan 

bermakna jika orientasi pembelajaran adalah pada mahasiswa, bukan pada dosen. Pembelajaran 

matematika yang paling efektif adalah melalui guided discovery, meaningful application, dan pemecahan 

masalah daripada meniru dan bergantung pada hafalan. Seharusnya demikian pula untuk pembelajaran 

mata kuliah Geometri Ruang.  

Sementara jenis kesalahan yang banyak dilakukan oleh mahasiswa pada penelitian ini adalah 

kesalahan kemampuan memproses dengan penyebab yang bervariasi. Mulai dari kurang teliti dalam 

memahami informasi pada soal, tergesa-gesa dalam menghitung, serta kurang teliti dalam menghitung 

maupun melukis. Hasil ini sesuai dengan temuan pada suatu penelitian yang menyatakan bahwa 

kesalahan yang paling banyak dilakukan mahasiswa dalam mengerjakan soal Geometri Analitik adalah 

kesalahan process skill [10]. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut. 

1. Jenis kesalahan yang dilakukan mahasiswa berkemampuan tinggi dalam menyelesaikan soal 

Geometri Ruang adalah kesalahan kemampuan memproses dengan penyebabnya yaitu kurang teliti 

dalam menghitung ataupun melukis serta kurang memahami informasi pada soal. 

2. Jenis kesalahan yang dilakukan mahasiswa berkemampuan sedang adalah kesalahan membaca 

dengan penyebabnya yaitu kurang teliti dalam membaca soal, kesalahan memahami masalah dengan 

penyebabnya tidak utuh mengidentifikasi informasi dalam soal, kesalahan transformasi dengan 

penyebabnya adalah kurangnya pemahaman terhadap materi serta tidak tau harus menggunakan 

metode apa untuk menyelesaikan soal, kesalahan kemampuan memproses dengan penyebabnya 

yakni tergesa-gesa dalam menghitung, kurang teliti dalam melukis, memahami informasi pada soal, 

maupun menghitung. 

3. Kesalahan yang dilakukan mahasiswa berkemampuan rendah seperti halnya dengan mahasiswa 

berkemampuan sedang. Hanya saja pada mahasiswa berkemampuan rendah mereka tidak memahami 

materi dan tidak dapat menyelesaikan soal, justru menuliskan jawaban dengan jawaban dari contoh 

soal yang pernah diberikan. 

4. Baik mahasiswa berkemampuan tinggi, sedang, maupun rendah tidak ada yang melakukan kesalahan 

penulisan (encoding). 

5. Jenis kesalahan yang banyak dilakukan oleh mahasiswa, baik mahasiswa berkemampuan tinggi, 

sedang, maupun rendah pada penelitian ini adalah kesalahan kemampuan memproses dengan 

penyebab yang bervariasi. 

B.  Saran 

Saran dari penelitian ini bagi mahasiswa yaitu lebih banyak dan giat berlatih dalam menyelesaikan 

soal-soal Geometri Ruang. Semakin banyak berlatih, akan semakin menemui jenis-jenis soal yang 

bervariasi dari tingkat kesulitan mudah, sedang, hingga sulit. Hal ini akan melatih kepekaan mahasiswa 

dalam memilih metode atau strategi yang tepat untuk menyelesaikan soal. Semenatra bagi dosen dapat 

berupaya menciptakan pembelajaran Geometri Ruang yang bermakna dan menyenangkan bagi 

mahasiswa melalui pembelajaran kooperatif atau dengan jalan berdiskusi dengan teman sebaya. Dosen 

dapat pula mengembangkan perangkat ataupun media pembelajaran Geometri Ruang seperti GeoGebra, 

dll untuk membantu pemahaman atau visualisasi mahasiswa terhadap materi Geometri Ruang.  
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