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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui jenis kesalahan, dan faktor yang 

mempengaruhi kesulitan belajar yang dialami siswa kelas III SDN 3 Ginggangtani dalam 

mengerjakan soal cerita matematika. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode 

penelitian kualitatif deskriptif. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas III SDN 3 Ginggangtani 

yang berjumlah 21 siswa. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara guru dan siswa, 

tes kemampuan siswa, angket siswa, angket orangtua, dan angket evaluasi tes siswa. Hasil 

analisis yang diperoleh yaitu 1) 64% siswa belum mampu memahami dan juga merumuskan 

masalah yang diminta dalam soal; 2) 68% siswa masih melakukan kesalahan dalam membuat 

rencana pemecahan masalah untuk menentukan strategi dalam memecahkan masalah 

matematika; 3) 27% siswa masih melakukan kesalahan dalam melaksanakan strategi pemecahan 

masalah matematika yang baik dan benar. 4) 62% siswa melakukan kesalahan dalam melihat 

kembali hasil pekerjaannya dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah matematika.  

Kata Kunci: Kesalahan Siswa, Soal Cerita Matematika, Pemecahan Masalah 

ABSTRACT 

This study aimed to analyze and determine the types of error and factors experienced by the third 

grade students of SDN 3 Ginggangtani. The methode of this reseach used descriptive qualitative 

methods. The subjects of this study were 21 students of grade III SDN 3 Ginggangtani. The data in 

this study were obtained through teacher and student interviews, student ability tests, student 

questionnaires, parent questionnaires, and student test evaluation questionnaires. The results of 

the analysis obtained were 1) 64% of the students were not able to understand and also formulated 

the problems that were asked in the questions; 2) 68% of students still made mistakes in making 

problem-solving plans to determine strategies in solving math problems; 3) 27% of students still 

made mistakes in implementing good and correct math problem solving strategies. 4) 62% of 

students made mistakes in looking back at the results of their work in solving math problem solving 

problems 

Kata kunci: students’ mistake, problem solving 

 

LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan aspek yang terpenting dalam hidup setiap manusia dari dulu 

hingga sekarang. Pendidikan dianggap penting karena sebagai penentu nasib setiap manusia 

dalam membangun bangsa agar lebih baik kedepannya. Dalam undang-undang No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 
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secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

Salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar adalah Matematika. 

Matematika memberikan kontribusi yang sangat besar, mulai dari yang sederhana sampai 

yang kompleks, mulai dari yang abstrak sampai yang konkrit untuk pemecahan masalah 

dalam segala bidang Matematika salah satu mata pelajaran yang telah diperkenalkan kepada 

siswa sejak tingkat dasar (SD) sampai ke jenjang yang lebih tinggi.  

Atmoko,dkk (2017: 120) menyatakan bahwa matematika perlu diberikan kepada 

peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk memberikan bekal kepada peserta didik agar 

memiliki keterampilan berpikir logis, analisis, sistematis, kritis dan kreatif, serta kemampuan 

bekerjasama. Matematika didalam standar isi yang dikeluarkan oleh BSNP menunjukkan 

bahwa penguasaan matematika tidak hanya penguasaan sebatas fakta dan prosedur 

matematika serta pemahaman konsep, tetapi juga berupa kemampuan proses matematika 

siswa seperti pemecahan masalah, penalaran, komunikasi, dan koneksi matematika. Semua 

harus saling menunjang dalam proses pembelajaran matematika sehingga siswa dapat 

menguasai matematika secara utuh.  

Didalam mata pelajaran matematika itu sendiri terdapat beberapa materi 

pemecahan masalah yang sering kali sulit di pahami oleh siswa. Rabudianto dalam Amir 

(2015:161) masalah-masalah dalam bentuk soal cerita memang sulit dikerjakan oleh siswa, 

hal ini membutuhkan teknik dan strategi yang tidak didapat secara instan tetapi melalui 

latihan-latihan yang rutin.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh layn dan kahar (2017: 99) tentang analisis 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika bahwa kesalahan yang 

dilakukan siswa yakni dalam memahami dan mencermati perintah soal, kesalahan dalam 

menyelesaikan soal, kesalahan siswa yang tidak menjawab soal. Wood dalam saja'ah (2018: 

100) menjelaskan beberapa karakteristik kesulitan belajar yang dialami siswa ketika belajar 

matematika yaitu 1) kesulitan membedakan angka, simbol simbol, dan bangun ruang, 2) 

tidak bisa mengingat dalil-dalil matematika, 3) menulis angka dalam ukuran kecil, 4) tidak 

memahami simbol-simbol matematika, 5) lemahnya kemampuan berpikir abstrak, 6) 

lemahnya kemampuan metakognisi (kemampuan mengidentifikasi serta memanfaatkan 

algoritma dalam memecahkan soal matematika).  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di lapangan ditemukan masih adanya siswa 

kelas III SD yang belum bisa menyelesaikan soal cerita dalam pembelajaran pemecahan 

masalah matematika. Pengambilan data pada studi pendahuluan menggunakan wawancara, 

dan hasil tes kepada siswa kelas III.  

Hasil dari wawancara diperoleh informasi bahwa sebagian besar siswa mengalami 

permasalahan pembelajaran yaitu siswa mengalami kesulitan dalam memahami soal cerita 

karena belum fasihnya siswa dalam hal membaca, penggunaan proses atau tahapan yang 

keliru pada saat mengerjakan soal cerita, dan perhitungan yang salah pada saat 

mengerjakan soal cerita pemecaham masalah matematika. Sedangkan studi pendahuluan 

dari hasil tes diperoleh tes yakni dari 14 siswa yang telah diberikan soal cerita, 13 siswa atau 

92,9% siswa diantaranya belum tepat dalam menjawab dan menyelesaikan soal cerita yang 

diberikan.  
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Berdasarkan uraian diatas, akan dilakukan penelitian mendalam mengenai pokok-

pokok bahasan kesalahan-kesalahan yang dialami oleh siswa di dalam mengerjakan soal 

cerita matematika, khususnya pada soal cerita pemecahan masalah matematika. Agar 

tercapainya tujuan peningkatan prestasi pembelajaran matematika di tingkat SD. Oleh 

karena itu peneliti akan menyampaikan judul dari penelitian ini yaitu “Analisis Kesalahan 

Siswa Dalam Mengerjakan Soal Cerita Pada Pembelajaran Pemecahan masalah Matematika 

Di Kelas III SDN 3 Ginggangtani Kecamatan Gubug”.  

METODE 

Menurut Sugiyono (2018: 9) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek 

yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai 

instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis 

data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari 

pada generalisasi.  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kesalahan, dan faktor 

kesulitan siswa dalam mengerjakan soal cerita matematika. Pada penelitian ini akan 

mendeskripsikan kesalahan, dan faktor kesulitan siswa dalam mengerjakan soal cerita 

pembelajaran pemecahan masalah yang dialami oleh siswa kelas III SDN 3 Ginggangtani. 

Oleh karena itu jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif.  

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 3 Ginggangtani, subyek dari penelitian ini adalah 

siswa kelas III yang berjumlah 21 siswa. Waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu pada 

tanggal 7 – 15 Januari 2021. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil tes pekerjaan 

siswa dalam mengerjakan soal cerita matematika, wawancara guru dan siswa, pembagian 

angket kepada siswa dan orangtua. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas III SDN 3 

Ginggangtani.  

Dalam penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data menurut Sugiyono (2018: 

270-274) uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif yakni 

Perpanjang pengamatan, Meningkatkan ketekunan, Triangulasi. Analisis data akan dilakukan 

secara bertahap, yakni (1) melakukan wawancara dengan guru kelas III SDN 3 Ginggangtani 

secara langsung, (2) memberikan soal tes kemampuan kepada siswa secara daring melalui 

link google form, (3) melakukan wawancara secara daring melalui link google form, (4) 

memberikan link angket pertama kepada siswa yang berisi proses pembelajaran selama di 

kelas, aktivitas-aktivitas yang dilakukan siswa dan guru selama di kelas, serta kesulitan yang 

dialami siswa dalam mengerjakan soal cerita matematika, (5) memberikan link angket kedua 

yaitu angket yang berisi kesulitan siswa ketika mengerjakan soal tes yang telah diberikan, 

(6) memberikan link angket kepada orangtua siswa yang berisi tentang kesalahan, dan 

faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal cerita 

matematika.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kesalahan Siswa Kelas III SDN 3 Ginggangtani dalam Menyelesaikan Soal Cerita 

Pemecahan Masalah Matematika  

Berdasarkan hasil tes soal yang diberikan, masih terdapat banyak kesalahan yang 

dialami siswa dalam mengerjakan soal cerita pemecahan masalah matematika kelas III. Hal 
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ini dapat dilihat pada diagram persentase kemampuan siswa dalam memecahkan masalah 

matematika di bawah ini: 

 

Grafik 1. Kemampuan Siswa Dalam Memecahkan Masalah Matematika 

 

Grafik 2. Kesalahan Siswa dalam Memecahkan Masalah Matematika 

Berdasarkan diagram diatas menunjukkan bahwa persentase kemampuan siswa 

dalam memecahkan masalah matematika pada siswa kelas III SDN 3 Ginggangtani 

Kecamatan Gubug diperoleh hasil yaitu dalam menggunakan aspek langkah-langkah 

pemecahan masalah. Sebanyak 64% siswa belum mampu memahami masalah dalam 

menentukan hubungan fakta-fakta dan membuat formulasi pertanyaan serta merumuskan 

masalah yang diminta dalam soal cerita.  
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Hasil persentase dalam langkah-langkah pemecahan selanjutnya yakni strategi 

pemecahan masalah, sebanyak 68% siswa belum mampu dalam membuat rencana 

pemecahan masalah untuk menentukan strategi dalam memecahkan masalah matematika.  

Hasil persentase tersebut berbeda jauh dengan aspek melaksanakan rencana 

pemecahan masalah atau pelaksanaan strategi, sebanyak 27% siswa yang belum mampu 

atau kurang tepat dalam menuliskan jawaban, serta masih keliru dalam menyelesaikan 

strategi dan juga kurang tepat dalam menuliskan hasilnya selain itu siswa hanya menuliskan 

hasilnya saja.  

Selanjutnya dalam aspek melihat kembali penyelesaian masalah matematika atau 

pengecekan kembali jawaban, sebanyak 62% siswa tidak terbiasa dan juga lupa tidak 

menuliskan satuan yang diminta dan juga tidak menuliskan kesimpulan sesuai dengan 

permasalahan yang ditanyakan didalam soal cerita.  

Dari hasil presentase kesalahan siswa dalam kemampuan memecahkan masalah 

matematika menunjukkan bahwa presentase kesalahan siswa tertinggi terdapat pada aspek 

perencanaan strategi, pengecekan kembali, dan pemahaman masalah. Sedangkan untuk 

presentase kesalahan terendah yaitu terdapat pada aspek pelaksanaan strategi.  

Faktor Kesulitan Siswa dalam Menyelesaiakan Soal Cerita Pemecahan Masalah 

Matematika Siswa Kelas III SDN 3 Ginggangtani Kecamatan Gubug 

Berdasarkan data angket diperoleh berbagai macam jawaban, maka diperoleh hasil 

bentuk-bentuk kesulitan belajar dalam menyelesaikan soal cerita pemecahan masalah 

matematika, serta faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar matematika.  

Hasil analisis lembar angket dan wawancara siswa pada aspek kegiatan belajar 

mengajar di kelas terdapat beberapa siswa yang merasa pusing ketika pelajaran 

matematika, metode pembelejaran yang digunakan guru kurang maksimal yang berimbas 

pada rasa bosan siswa pada saat pelajaran matematika. Pada aspek berhitung masih banyak 

siswa yang belum memahami konsep matematika terutama konsep perkalian. Pada aspek 

soal cerita matematika masih terdapat banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan soal cerita pemecahan masalah matematika karena dipengaruhi beberapa 

faktor yang menghambat proses belajar siswa, selain itu guru jarang memberikan soal 

berbentuk cerita matematika kepada siswa. Kemudian pada aspek masalah kesehatan juga 

terdapat satu siswa yang mengalami gangguan kesehatan, baik kurangnya konsentrasi 

maupun kondisi tubuh yang terganggu.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anggita Ryantika, S. Pd. yang merupakan 

guru kelas III SDN 3 Ginggangtani, menyatakan bahwa apabila siswa mengerjakan soal 

cerita, mereka selalu mengerjakan dengan terburu-buru tanpa memahami apa isi soal cerita 

tersebut, jadi rata-rata jawaban dari siswa selalu salah karena proses yang dilakukan diawal 

sudah keliru.  

Setiap siswa memiliki karakteristik masing-masing, dalam mengerjakan soal 

pemecahan masalah dalam bentuk soal cerita masih ada banyak siswa yang belum mampu 

dalam memahami soal dan menentukan strategi atau cara yang digunakan untuk 

menyelesaikan soal tersebut karena kendala kurang lancarnya siswa dalam membaca dan 

kurang dalam memahami soal, jika siswa belum mampu memahami soal cerita maka 

tahapan-tahapan yang harus dilakukan berikutnya tidak akan berjalan sesuai harapan, maka 
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dari itu khusus untuk siswa yang belum lancar membaca akan ada jam tambahan belajar 

tersendiri setelah proses belajar mengajar selesai.  

Berdasarkan pengumpulan data dari beberapa teknik yang dilaksanakan diperoleh 

data bahwa ada berbagai faktor yang mempengaruhi siswa dalam kesulitan belajar 

mengerjakan soal cerita pemecahan masalah matematika yaitu: 

a. Faktor Kognitif mencakup pada pengetahuan pemahaman, konsep-konsep. Masih banyak 

siswa yang belum memahami mengenai konsep matematika, siswa yang belum 

memahami konsep matematika akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal 

cerita pemecahan masalah matematika.  

Berdasarkan wawancara dengan guru kelas III, siswa belum memahami mengenai 

konsep matematika terbukti dengan hasil wawancara dengan guru kelas III dengan kutipan 

sebagai berikut: 

“masih banyak siswa yang kesulitan dalam pemahaman konsep, apalagi jika siswa 

diberikan soal cerita siswa kesulitan dalam menentukan cara apa yang harus digunakan 

untuk menyelesaikannya” 

b. Faktor keluarga mencakup Status sosial dan ekonomi orangtua. Orangtua yang biasanya 

sibuk dengan pekerjaan, lebih memiliki sedikit waktu untuk memperhatikan anaknya. 

Sehingga anak akan merasa tidak diperhatikan dan merasa diabaikan, pada akhirnya 

siswa jadi tidak semangat untuk belajar. Selain itu kondisi ekonomi keluarga yang rendah 

juga berpengaruh pada fasilitas yang dimiliki siswa. Orangtua yang memiliki kondisi 

perekonomian yang cukup, akan bisa memfasilitasi semua kebutuhan siswa. Namun 

untuk orangtua yang memiliki perekonomian yang rendah, akan terkendala dalam 

memfasilitasi kebutuhan anak. Sehingga siswa yang fasilitasnya tidak terpenuhi 

menyebabkan siswa terkendala dalam belajar dan siswa merasa tidak semangat untuk 

mengikuti pembelajaran.  

c. Faktor kesehatan siswa sangat berpengaruh pada semangat siswa dan konsentrasi siswa 

saat mengikuti dan menerima pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, 

siswa tidak mengalami masalah dalam penginderaan sebagai berikut:  

guru: “ Siswa dalam kemampuan pengindraan sangat baik tidak memiliki masalah 

dalam kemampuan pengindraan “ 

Hal ini juga terbukti dalam hasil wawancara siswa siswa merasa penglihatan mereka 

masih jelas pada saat pembelajaran di kelas sebagai berikut:  

Peneliti: “Apakah kamu dapat melihat papan tulis di depan dengan jelas?“ 

KSW2: “iya” 

Dari hasil pengumpulan data, tidak ada siswa yang mengalami gangguan 

penglihatan, namun ada satu siswa yang mengalami gangguan kesehatan pada bagian 

tubuh, hal ini terbukti dalam hasil wawancara siswa sebagai berikut: 

Peneliti: “Apakah kamu memiliki penyakit sehingga mengganggu pelajaran?” 

KSW21: “Ya,ada gangguan di tangan kiri jadi susah konsentrasi” 
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Gangguan penglihatan dan gangguan penyakit pada tubuh siswa, akan 

mempengaruhi siswa dalam menerima informasi pelajaran khususnya dalam pembelajaran 

matematika.  

d. Faktor penggunaan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar pemecahan 

masalah matematika, dari hasil analisis data yang dilakukan menunjukkan, bahwa dalam 

pembelajaran guru kurang maksimal dalam menggunakan media pembelajaran, guru 

hanya menggunakan media papan tulis saja, hal ini menyebabkan siswa merasa bosan 

dan materi yang disampaikan oleh guru tidak akan secara maksimal dipahami siswa. 

sebagaimana kutipan dengan guru kelas sebagai berikut:  

Guru: “saya hanya menggunakan media papan tulis dan gambar dalam 

mengajarkan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika” 

Hal ini sesuai dalam hasil angket siswa bahwa guru tidak sering membawa media 

gambar dan secara umum guru memahami pentingnya media dalam pembelajaran dan 

berupaya untuk menggunakan media saat menyampaikan materi. Namun kendala seperti 

kurangnya pemahaman akan media yang tepat dan kurangnya kreativitas guru untuk 

menciptakan media mengakibatkan siswa kurang tertarik untuk memperhatikan 

pembelajaran matematika.  

e. Faktor guru, guru merupakan pengelola kelas dan yang mengetahui kondisi siswanya, 

berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menunjukkan, bahwa dalam pembelajaran 

pemecahan masalah matematika guru menggunakan metode ceramah, diskusi, dan 

tanya jawab. Metode yang dilakukan kurang maksimal, sehingga pembelajaran lebih 

berpusat pada guru bukan pada siswa. Selain itu guru juga jarang memberikan soal 

cerita pemecahan masalah matematika, sehingga siswa merasa kesulitan dan merasa 

asing saat diberikan soal cerita pemecahan masalah matematika.  

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian analisis kesalahan siswa dalam mengerjakan soal cerita 

pada pembelajaran pemecahan masalah matematika kelas III SDN 3 Ginggangtani 

Kecamatan Gubug disimpulkan bahwa kemampuan belajar siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita pemecahan masalah matematika yakni meliputi: (1) kemampuan dalam pemahaman 

masalah sebanyak 36% siswa. (2) kemampuan dalam perencanaan strategi sebanyak 32% 

siswa. (3) kemampuan dalam melaksanakan strategi sebanyak 73% siswa. (4) kemampuan 

dalam pengecekan kembali jawaban sebanyak 38% siswa.  

Kesulitan belajar juga dialami oleh siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

pemecahan masalah matematika siswa mengalami kesulitan yakni meliputi: (1) kemampuan 

dalam pemahaman masalah sebanyak 64% siswa. (2) kemampuan dalam perencanaan 

strategi sebanyak 68% siswa. (3) kemampuan dalam melaksanakan strategi sebanyak 27% 

siswa. (4) kemampuan dalam pengecekan kembali jawaban sebanyak 62% siswa. Faktor 

yang menyebabkan siswa kesulitan dalam belajar menyelesaikan soal cerita matematika 

yaitu: (1) belum menguasai konsep matematika. (2) gangguan kesehatan pada siswa. (3) 

status sosial dan ekonomi keluarga. (4) kurangnya variasi pembelajaran bersama guru. (5) 

penggunaan media pembelajaran yang kurang maksimal.  

Berdasarkan hasil penelitian ini saran yang dapat disampaikan adalah (1) Mengajar 

dengan menggunakan media pembelajaran yang kongret. (2) Siswa harus lebih sering 
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belajar dan mengerjakan latihan soal matematika terutama soal cerita pemecahan masalah 

matematika, sehingga kesulitan belajar matematika dapat berkurang.  
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