
KESALAHAN PESERTA DIDIK DALAM MENYELESAIKAN SOAL CERITA 

BERDASARKAN TEORI WATSON PADA PESERTA DIDIK SMP 

SKRIPSI 

 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  

Gelar Sarjana Pendidikan Matematika 

 

Oleh 

SITI ROHMAH 

142151064 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS SILIWANGI 

2019 

  



LEMBAR PENGESAHAN 

KESALAHAN PESERTA DIDIK DALAM MENYELESAIKAN SOAL CERITA 

BERDASARKAN TEORI WATSON PADA PESERTA DIDIK SMP 

 

 

Oleh 

SITI ROHMAH 

142151064 

 

Disahkan oleh: 

Pembimbing I, 

 

 

 

 

Dr. Supratman Drs., M.Pd 

NIDN 0018126201 

Pembimbing II, 

 

 

 

 

Yeni Heryani S.Pd, M.Pd 

NIDN 0409118003 

 

Disetujui oleh: 

Dekan 

Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, 

 

 

 

 

Dr. H. Cucu Hidayat, Drs., M.Pd. 

NIDN 0004096302 

 

Ketua 

Program Studi, 

 

 

 

 

 

H. Edi Hidayat, Drs., M.Pd 

NIDN 0429046101 



 

 

SURAT KETERANGAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini, Penguji Ujian Sidang Skripsi menerangkan 

bahwa: 

Nama : Siti Rohmah 

Nomor Pokok Mahasiswa : 142151064 

Program Studi : Pendidikan Matematika 

Telah menyelesaikan perbaikan skripsi yang telah disarankan pada waktu ujian 

sidang skripsi pada tanggal 31 Juli 2019. 

 

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

Tasikmalaya, 31 Juli 2019 

Penguji I : Dr. Supratman Drs., M.Pd ( ……………………….) 

Penguji II : Yeni Heryani S.Pd, M.Pd ( ……………………….) 

Penguji III : Dr. H. Ebih AR., M.Pd ( ……………………….) 

Penguji IV : Vepi Apiati, M.Pd ( ……………………….) 

Penguji V : Ike Natalliasari, M.Pd ( ……………………….) 

 

 

Ketua Program Studi 

Pendidikan Matematika, 

 

 

 

 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS SILIWANGI 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

Jalan Siliwangi Nomor 24 Telp/Fax. (0265) 323532 Tasikmalaya 46115 

E-mail: fkip@unsil.ac.id   Web site: fkip.unsil.ac.id 

 



H. Edi Hidayat, Drs., M.Pd. 

NIDN 0429046101  



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul KELASAHAN 

PESERTA DIDIK DALAM MENYELESAIKAN SOAL CERITA 

BERDASARKAN TEORI WATSON PADA PESERTA DIDIK SMP, beserta 

seluruh isinya adalah sepenuhnya karya saya sendiri dan saya tidak melakukan 

penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika 

keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap 

menanggung konsekuensi atau sangsi apabila di kemudian hari ditemukan adanya 

pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap 

keaslian skripsi ini. 

 

Tasikmalaya,   Juli 2019 

Yang Membuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

Siti Rohmah 

142151064 

 

  



ABSTRAK 

SITI ROHMAH. 2019. Kesalahan Peserta Didik Dalam Menyelesaikan Soal 

Cerita Berdasarkan Teori Watson Pada Peserta Didik SMP. Program Studi 

Pendidikan Matematika. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 

Siliwangi. 

 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kesalahan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal cerita berdasarkan Teori Watson pada peserta didik SMP dan 

mengetahui klasifikasi kesalahan peserta didik yang sering terjadi berdasarkan 

Teori Watson. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik 

pengumpulan data meliputi tes dan wawancara. Instrumen yang digunakan berupa 

soal cerita dengan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Pemilihan subjek diperoleh dari peserta didik yang 

mewakili setiap kategori kesalahan berdasarkan Teori Watson yaitu sebanyak 8 

subjek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab peserta didik melakukan 

kesalahan data tidak tepat yaitu peserta didik mengalami kekeliruan dalam 

pengolahan data yang dialami oleh S4, kesalahan prosedur tidak tepat yaitu 

peserta didik tidak memahami maksud dari soal yang dialami oleh S10, kesalahan 

adanya data yang hilang yaitu peserta didik tidak melengkapi data yang diketahui 

yang dialmi oleh S13, kesalahan kesimpulan hilang yaitu peserta didik lupa tidak 

menuliskan kesimpulan yang dialami oleh S15, kesalahan konflik level respon 

yaitu pada kesimpulan akhir tidak mencantumkan langkah penjumlahan dari 

masing-masing item dialami oleh S7, kesalahan manipulasi tidak langsung yaitu 

mengerjakan soal cerita tapi penyelesaiannya tidak sesuai dengan konsep yang 

dialami oleh S19, kesalahan masalah hierarki keterampilan yaitu peserta didik 

hanya menyelesaikan sebagian penyelesaiannya saja yang dialami oleh S24, dan 

kesalahan selain dari ketujuh kategori peserta didik yaitu tidak mengerjakan soal 

sama sekali yang dialami oleh S1. Kategori kesalahan berdasarkan Teori Watson 

yang dilakukan oleh peserta didik di SMP Negeri 10 Tasikmalaya dalam 

mengerjakan soal cerita sebagian besar banyak terjadi pada kesalahan dalam 

menggunakan data atau data tidak tepat. 

 

Kata Kunci : Kesalahan, Teori Watson, Soal Cerita 
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Lampiran 4 Hasil Wawancara Prapenelitian 

Hasil wawancara dengan guru matematika SMP Negeri 10 Tasikmalaya Ibu Hj. 

Nina Marlina, S.Pd., 

Peneliti : Kurikulum apa yang digunakan di SMP Negeri 10 

Tasikmalaya? 

Responden : Kurikulum yang digunakan 2 yaitu Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan dan Kurikulum 2013. Untuk kelas VII 

menggunakan Kurikulum 2013 dan untuk kelas VIII dan IX 

menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

Peneliti : Apakah ibu sering memberikan soal cerita kepada siswa? 

Responden : Sering, setiap materi yang diajarkan selalu diberikan soal 

cerita kepada siswa. 

Peneliti : Pada saat siswa mengerjakan soal cerita apakah siswa sering 

melakukan kesalahan dalam menggunakan rumus? 

Responden : Ada beberapa siswa yang sering melakukan kesalahan 

dalam menggunakan rumus. 

Peneliti : Dalam mengoperasikan ke dalam rumus apakah siswa selalu 

teliti dalam pengerjaannya? 

Responden  : Dalam pengerjaan pada pengoperasian ke dalam rumus ada 

saja siswa yang melakukan kekeliruan terhadap pengerjaan 

soal. 

Peneliti : Apakah ibu pernah memberikan soal cerita yang datanya 

tidak lengkap? 

Responden : Tidak pernah, karena setiap soal cerita yang ibu berikan 

kepada siswa selalu diperiksa terlebih dahulu. 

Peneliti : Dalam mengerjakan soal cerita apakah siswa selalu 

menyimpulkan jawabannya? 

Responden : Ada beberapa siswa yang tidak menyimpulkan jawabannya, 

tetapi ibu selalu mengarahkan kepada siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita harus terdapat kesimpulan 



jawabannya. 

Peneliti : Apakah siswa sering menyelesaikan soal cerita dengan 

hasilnya saja tanpa mengerjakan langkah-langkahnya 

terlebih dahulu? 

Responden : Ada beberapa siswa yang menuliskan hasilnya saja  tanpa 

mengerjakan langkah-langkahnya terlebih dahulu, sekitar 

25% yang jawabannya langsung. 

Peneliti : Apakah siswa selalu teliti dalam mengerjakan soal cerita? 

Responden : Siswa dalam mengerjakan soal cerita sangat bervariasi ada 

yang teliti ada yang kurang teliti. 

Peneliti : Apakah soal cerita selalu dikerjakan oleh siswa? 

Responden : Selalu, karena ibu selalu mengarahkan kepada siswa untuk 

selalu mengisi jawaban soal cerita. 

Peneliti : Apakah yang menjadi kendala pada siswa yang mengalami 

kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita? 

Responden : Yang menjadi kendala dalam menyelesaikan soal cerita 

adalah siswa belum terbiasa dengan adanya soal cerita, 

siswa sering kali tidak menyimak materi pelajaran pada 

proses pembelajaran berlangsung, siswa sering kali belum 

memahami apa maksud dari soal cerita tersebut, siswa 

sering kali kesulitan dalam merubah dari soal cerita ke 

dalam kalimat matematika, dan siswa juga selalu 

menganggap bahwa soal cerita itu susah. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5 Instrumen Tes 

SOAL CERITA 

MATERI BILANGAN BULAT DAN PECAHAN 

Nama  : 

No. Absen : 

Kelas  : 

Waktu  : 

 

Petunjuk: 

1. Bacalah soal tersebut dengan seksama! 

2. Pahamilah soal tersebut! 

3. Buatlah rencana penyelesaiaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut! 

4. Kerjakan soal-soal tersebut dengan benar dan jawablah di lembar jawaban 

yang telah disediakan! 

5. Periksa kembali jika telah usai mengerjakan soal! 

6. Kerjakan dengan jujur dan percaya diri! 

 

Kerjakan soal dibawah ini:  

 

Vivi akan membeli 2000 gram gula, 5 kg beras dan 3 kg telur untuk persediaan di 

rumahnya. Harga beras 
 

 
 dari harga gula, dan harga telur 

 

 
 dari harga beras. Jika 

selisih harga beras dengan harga gula adalah Rp. 3.200,00. Maka tentukan berapa 

uang yang harus disediakan oleh Vivi untuk membeli kebutuhan tersebut ?  

Jawab:.........................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 



Lampiran 6 Kunci Jawaban 

KUNCI JAWABAN 

SOAL CERITA 

MATERI BILANGAN BULAT DAN PECAHAN 

 

Nomor 

Soal 
Alternatif Jawaban 

1. Diketahui:   

 Harga beras = 
 

 
 harga gula 

 Harga telur = 
 

 
 harga beras 

 Selisih harga gula dengan harga beras = Rp. 3.200,00 

 2000 gram = 2 kg 

Ditanyakan : berapakah uang yang harus disediakan oleh Vivi untuk 

membeli kebutuhan di rumahnya? 

Penyelesaian:  

Perbandingan harga beras : harga gula = 4 : 3 

Selisih perbandingan = 4 – 3 = 1 

Selisih harga gula dengan beras = Rp. 3.200,00 

Maka harga beras : 

 
 

 
   Rp. 3.200,00 = Rp. 12.800,00 / 1 kg 

Harga gula : 

 
 

 
  Rp. 3.200,00 = Rp. 9.600,00 / 1 kg 

Perbandingan harga beras dengan harga telur = 3 : 2 

Maka harga telur : 

 
 

 
  Rp. 12.800,00 = Rp. 19.200,00 / 1 kg 

Vivi membutuhkan 2 kg gula, 5 kg beras, dan 3 kg telur 

 Untuk harga gula  

  2   Rp. 9.600,00  

  Rp. 19.200,00 



 Untuk harga beras 

  5   Rp. 12.800,00 

  Rp. 64.000,00 

 Untuk harga telur 

  3   Rp. 19.200,00 

  Rp. 57.600,00 

Jadi, uang yang harus dibutuhkan Vivi untuk membeli kebutuhan 

dirumahnya adalah Rp. 19.200,00 + Rp. 64.000,00 + Rp. 57.600,00 = 

Rp. 140.800,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 7 Validasi 







 

 

 



Lampiran 8 Hasil Lembar Jawaban  

Kategori ke-1 

 

Kategori ke-2 

 

 

 

 

 

 



Kategori ke-3 

 

 

Kategori ke-4 

 



Kategori ke-5 

 

Kategori ke-6 

 



Kategori ke-7 

 

Kategori ke-8 

 



Lampiran 9 Hasil Wawancara S4 (Kategori ke-1) 

Berikut adalah hasil wawancara antara peneliti (P) dengan subjek yang 

mewakili kesalahan kategori kesatu dalam penggunaan data yang tidak tepat 

(inappropriate data) (S4). 

P : “Baiklah, kita mulai. Silahkan baca terlebih dahulu petunjuknya!” 

S4 : *membaca didalam hati* 

P : “Sudah selesai?” 

S4 : “Sudah.” 

P : “Silahkan bacakan soal tersebut!” 

S4 : *membaca didalam hati* (Vivi akan membeli 2000 gram gula, 5 kg beras 

dan 3 kg telur untuk persediaan di rumahnya. Harga beras 
 

 
 dari harga 

gula, dan harga telur 
 

 
 dari harga beras. Jika selisih harga beras dengan 

harga gula adalah Rp. 3.200,00. Maka tentukan berapa uang yang harus 

disediakan oleh Vivi untuk membeli kebutuhan tersebut ?) 

P : “Kamu paham tidak maksud kalimat-kalimat dari soal tersebut?” 

S4 : “Lumayan paham” 

P : “Kenapa lumayan paham? Ada yang tidak dimengerti?” 

S4 : *diam* 

P : “Ada yang perlu ditanyakan? Dibagian mana yang membingungkan?” 

S4 : “Di bagian harga beras 
 

 
 dari harga gula, dan harga telur 

 

 
 dari harga 

beras. Jika selisih harga beras dengan harga gula adalah Rp. 3.200,00. 

Maka tentukan berapa uang yang harus disediakan oleh Vivi untuk 

membeli kebutuhan tersebut ?” 

P : “Iya, kan harga beras 
 

 
 dari harga gula, dan harga telur 

 

 
 dari harga beras, 

nah jika selisih harga beras dengan harga gula adalah Rp. 3.200,00. Maka 

tentukan berapa uang yang harus di sediakan oleh Vivi untuk membeli 

kebutuhan tersebut? Paham tidak?” 

S4 : “Oh, iya paham.” 

P : “Saat membaca soal tersebut, sudah terdapat bayangan tidak, akan 

mengerjakan seperti apa?” 



S4 : “Sudah.” 

P : “Coba sebutkan informasi-informasi yang didapatkan setelah membaca 

soal tersebut! Apa saja yang diketahui dan apa saja yang ditanyakan?” 

S4 : *menulis* 

P : “Apakah menurutmu informasi yang kamu tulis sudah lengkap?” 

S4 : “Sudah.” 

P :  “Coba baca kembali soalnya!” 

S4 : *membaca* 

P : “Berapa harga telur?” 

S4 : “Belum diketahui bu” 

P  : “Lalu harga apa saja yang sudah diketahui?” 

S4  : “Harga beras dan harga gula” 

P : “Apakah kamu sudah yakin?” 

S4 : “Sudah bu” 

P : “Langkah apa yang akan kamu lakukan setelah mendapatkan informasi-

informasi tersebut?” 

S4 : “Mencari harga dari setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh Vivi bu” 

P : “Coba tuliskan, seperti apa!” 

S4 : *menulis* 

P : “Apakah menurutmu sudah benar?” 

S4 : Sudah.” 

P : “Lalu apa yang akan kamu lakukan setelah mengetahui harga gula 

tersebut?” 

S4 : “Mecari harga beras dan telur” 

P : “Bagaimana cara mencarinya?” 

S4 : “Sama bu seperti mencari harga gula” 

P : “Coba tuliskan!” 

S4 : *menulis* 

P : “Sekarang sudah diketahui semua harga kebutuhan yang dibutuhkan oleh 

Vivi lalu langkah selanjutnya harus bagaimana?” 

S4 : “Mencari jumlah dari setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh Vivi bu” 



P : “Coba kamu tuliskan berapa harganya!” 

S4 : *menulis*  

P : “Jadi kesimpulannya? 

S4 : “Jadi, uang yang harus dibutuhkan Vivi untuk membeli kebutuhan 

dirumahnya adalah Rp. 19.200,00 + Rp. 64.000,00 + Rp. 57.600 = Rp. 

140.800,00” 

P : “Kamu menuliskan kesimpulan tidak?” 

S4 : “Tidak.” 

P : “Kenapa?”  

S4 : “Tidak tahu.” *menulis* 

P : “Sudah selesai? Mau mengecek kembali?” 

S4 : “Tidak” 

P : “Kenapa tidak mau?” 

S4 : “Sudah yakin.”  

P : “Ya baiklah kalau sudah. Terimakasih atas bantuannya.”  

  



Lampiran 10 Hasil Wawancara S10 (Kategori ke-2) 

Berikut adalah hasil wawancara antara peneliti (P) dengan subjek yang 

mewakili kesalahan kategori kedua dalam penggunaan prosedur yang tidak tepat 

(inappropriate procesure) (S10). 

P : “Baiklah, kita mulai. Silahkan baca terlebih dahulu petunjuknya!” 

S10 : *membaca didalam hati* 

P : “Sudah selesai?” 

S10 : “Sudah.” 

P : “Silahkan bacakan soal tersebut!” 

S10 : *membaca didalam hati*  

P : “Saat membaca soal tersebut, sudah terdapat bayangan tidak, akan 

mengerjakan seperti apa?” 

S10 : “Sudah.” 

P : “Coba sebutkan informasi-informasi yang didapatkan setelah membaca 

soal tersebut! Apa saja yang diketahui dan apa saja yang ditanyakan?” 

S10 : *menulis* 

P : “Apakah menurutmu informasi yang kamu tulis sudah lengkap?” 

S10 : “Sudah.” 

P : “Langkah apa yang akan kamu lakukan setelah mendapatkan informasi-

informasi tersebut?” 

S10 : “Mencari harga dari setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh Vivi bu” 

P : “Coba tuliskan, seperti apa!” 

S10 : *menulis* 

P : “ 
 

 
  Rp. 3.200,00 itu didapat dari mana?” 

S10 : “ 
 

 
 dari perbandingan antara harga beras dan harga gula, Rp. 3.200,00 dari 

selisih harga beras dan gula” 

P : “Apakah menurutmu sudah benar?” 

S10 : “Sudah.” 

P : “Mau mengecek kembali perbandingan harganya?” 

S10 : “Tidak bu, saya sudah yakin” 



P : “Lalu apa yang akan kamu lakukan setelah mengetahui harga gula 

tersebut?” 

S10 : “Mecari harga beras dan telur” 

P : “Bagaimana cara mencarinya?” 

S10 : “Sama bu seperti mencari harga gula” 

P : “Coba tuliskan!” 

S10 : *menulis* 

P : “Sekarang sudah diketahui semua harga kebutuhan yang dibutuhkan oleh 

Vivi lalu langkah selanjutnya harus bagaimana?” 

S10 : “Mencari jumlah dari setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh Vivi bu” 

P : “Coba kamu tuliskan berapa harganya!” 

S10 : *menulis* 

P : “Apakah kamu sudah yakin dengan jumlah dari setiap kebutuhan yang 

dibutuhkan Vivi?” 

S10 : *diam* 

P : “Kenapa? Ada yang terlewat?” 

S10 : “Engga bu”  

P : “Sudah selesai?” 

S10 : “Sudah bu”  

P : “Terimakasih atas bantuannya. Jangan malas belajar yaa.” 

  



Lampiran 11 Hasil Wawancara S13 (Kategori ke-3) 

Berikut adalah hasil wawancara antara peneliti (P) dengan subjek yang 

mewakili kesalahan kategori ketiga dalam penggunaan data yang hilang (omitted 

data) (S13). 

P : “Baiklah, kita mulai. Silahkan baca terlebih dahulu petunjuknya!” 

S13 : *membaca didalam hati* 

P : “Sudah selesai?” 

S13 : “Sudah.” 

P : “Silahkan bacakan soal tersebut!” 

S13 : *membaca didalam hati* (Vivi akan membeli 2000 gram gula, 5 kg beras 

dan 3 kg telur untuk persediaan di rumahnya. Harga beras 
 

 
 dari harga 

gula, dan harga telur 
 

 
 dari harga beras. Jika selisih harga beras dengan 

harga gula adalah Rp. 3.200,00. Maka tentukan berapa uang yang harus 

disediakan oleh Vivi untuk membeli kebutuhan tersebut ?) 

P : “Saat membaca soal tersebut, sudah terdapat bayangan tidak, akan 

mengerjakan seperti apa?” 

S13 : “Sedikit bu” 

P : “Coba sebutkan informasi-informasi yang didapatkan setelah membaca 

soal tersebut! Apa saja yang diketahui dan apa saja yang ditanyakan?” 

S13 : *menulis* 

P : “Kenapa dihapus?” 

S13 : “Salah menuliskan bu” 

P : “Mau menuliskan kembali?” 

S13 : “Nanti aja bu” 

P : “Lalu langkah apa yang akan kamu lakukan setelah mendapatkan 

informasi-informasi tersebut?” 

S13 : “Menuliskan perbandingan” 

P : “Coba tuliskan!” 

S13 : *menulis* 

P : “      itu dapat dari mana?” 



S13 : “Dari selisih harga beras dan harga gula bu” 

P : “Setelah menuliskan perbandingan dan selisih perbandingan langkah 

selanjutnya apa?” 

S13 : “Mencari harga dari setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh Vivi bu” 

P : “Coba tuliskan, seperti apa!” 

S13 : *menulis* 

P : “Lalu apa yang akan kamu lakukan setelah mengetahui harga gula 

tersebut?” 

S13 : “Mencari harga beras dan telur” 

P : “Bagaimana cara mencarinya?” 

S13 : *diam* 

P : “Kenapa?” 

S13 : *menggelengkan kepala* 

P : “Katakan saja” 

S13 : “Takut salah bu” 

P : “Coba saja dulu sebisa kamu” 

S13 : *diam* 

S13 : “Saya sudah saja ya bu” 

P : “Kenapa?” 

S13 : *diam* 

P : “Apakah kamu yakin tidak mau melanjutkan jawabannya?” 

S13 : “Yakin bu” *ragu* 

P : “Ya baiklah kalau sudah. Terimakasih atas bantuannya. Jangan malas 

belajar yaa.”  

  



Lampiran 12 Hasil Wawancara S15 (Kategori ke-4) 

 Berikut adalah hasil wawancara antara peneliti (P) dengan subjek 

yang mewakili kesalahan kategori keempat dalam kesimpulan hilang (omitted 

conclussion) (S15). 

P : “Baiklah, kita mulai. Silahkan baca terlebih dahulu petunjuknya!” 

S15 : *membaca didalam hati* 

P : “Sudah selesai?” 

S15 : “Sudah.” 

P : “Silahkan bacakan soal tersebut!” 

S15 : *membaca didalam hati* (Vivi akan membeli 2000 gram gula, 5 kg beras 

dan 3 kg telur untuk persediaan di rumahnya. Harga beras 
 

 
 dari harga 

gula, dan harga telur 
 

 
 dari harga beras. Jika selisih harga beras dengan 

harga gula adalah Rp. 3.200,00. Maka tentukan berapa uang yang harus 

disediakan oleh Vivi untuk membeli kebutuhan tersebut ?) 

P : “Kamu paham tidak maksud kalimat-kalimat dari soal tersebut?” 

S15 : “Lumayan paham” 

P : “Kenapa lumayan paham? Ada yang tidak dimengerti?” 

S15 : *diam* 

P : “ Coba baca kembali soalnya” 

S15 : *membaca* 

P : “Saat membaca soal tersebut, sudah terdapat bayangan tidak, akan 

mengerjakan seperti apa?” 

S15 : “Sudah” 

P : “Coba sebutkan informasi-informasi yang didapatkan setelah membaca 

soal tersebut! Apa saja yang diketahui dan apa saja yang ditanyakan?” 

S15 : *menulis* 

P : “Langkah apa yang akan kamu lakukan setelah mendapatkan informasi-

informasi tersebut?” 

S15 : “Menuliskan perbandingan” 

P : “Coba tuliskan!” 



S15 : *menulis* 

P : “Setelah menuliskan perbandingan dan selisih perbandingan langkah 

selanjutnya apa?” 

S15 : “Mencari harga dari setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh Vivi bu” 

P : “Coba tuliskan, seperti apa!” 

S15 : *menulis* 

P : “ 
 

 
  Rp. 3.200,00 itu didapat dari mana?” 

S15 : “ 
 

 
 dari perbandingan antara harga beras dan harga gula, Rp. 3.200,00 dari 

selisih harga beras dan gula” 

P : “Apakah menurutmu sudah benar?” 

S15 : “Sudah.” 

P : “Lalu apa yang akan kamu lakukan setelah mengetahui harga beras 

tersebut?” 

S15 : “Mecari harga gula dan telur” 

P : “Bagaimana cara mencarinya?” 

S15 : “Sama bu langkahnya seperti mencari harga beras” 

P : “Coba tuliskan!” 

S15 : *menulis* 

P : “Sekarang sudah diketahui semua harga kebutuhan yang dibutuhkan oleh 

Vivi lalu langkah selanjutnya harus bagaimana?” 

S15 : “Mencari jumlah dari setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh Vivi bu” 

P : “Coba kamu tuliskan berapa harganya!” 

S15 : *menulis* 

P : “Apakah kamu sudah yakin dengan jumlah dari setiap kebutuhan yang 

dibutuhkan Vivi?” 

S15 : “Sudah”  

P : “Jadi kesimpulannya? 

S15 : *diam* 

P : “Mau menuliskan kesimpulannya?” 

S15 : “Tidak bu” 



P : “Kenapa tidak mau?” 

S15 : “Sudah yakin”  

P : “Terimakasih atas bantuannya” 

  



Lampiran 13 Hasil Wawancara S7 (kategori ke-5) 

Berikut adalah hasil wawancara antara peneliti (P) dengan subjek yang 

mewakili kesalahan kategori kelima dalam konflik level respon (response level 

conflict) (S7). 

P : “Baiklah, kita mulai. Silahkan baca terlebih dahulu petunjuknya!” 

S7 : *membaca didalam hati* 

P : “Sudah selesai?” 

S7 : “Sudah.” 

P : “Silahkan bacakan soal tersebut!” 

S7 : *membaca didalam hati* (Vivi akan membeli 2000 gram gula, 5 kg beras 

dan 3 kg telur untuk persediaan di rumahnya. Harga beras 
 

 
 dari harga 

gula, dan harga telur 
 

 
 dari harga beras. Jika selisih harga beras dengan 

harga gula adalah Rp. 3.200,00. Maka tentukan berapa uang yang harus 

disediakan oleh Vivi untuk membeli kebutuhan tersebut ?) 

P : “Kamu paham tidak maksud kalimat-kalimat dari soal tersebut?” 

S7 : “Lumayan paham” 

P : “Saat membaca soal tersebut, sudah terdapat bayangan tidak, akan 

mengerjakan seperti apa?” 

S7 : “Sudah” 

P : “Coba sebutkan informasi-informasi yang didapatkan setelah membaca 

soal tersebut! Apa saja yang diketahui dan apa saja yang ditanyakan?” 

S7 : *menulis* 

P : “Apakah menurutmu informasi yang kamu tulis sudah lengkap?” 

S7 : “Sudah” 

P : “Langkah apa yang akan kamu lakukan setelah mendapatkan informasi-

informasi tersebut?” 

S7 : “Menuliskan perbandingan” 

P : “Coba tuliskan!” 

S7 : *menulis* 

P : “      itu dapat dari mana?” 



S7 : “Dari selisih harga beras dan harga gula bu” 

P : “Setelah menuliskan perbandingan dan selisih perbandingan langkah 

selanjutnya apa?” 

S7 : “Mencari harga dari setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh Vivi bu” 

P : “Coba tuliskan, seperti apa!” 

S7 : *menulis* 

P : “Apakah menurutmu sudah benar?” 

S7 : “Sudah” 

P : “Lalu apa yang akan kamu lakukan setelah mengetahui harga beras 

tersebut?” 

S7 : “Mecari harga gula dan telur” 

P : “Bagaimana cara mencarinya?” 

S7 : “Sama bu langkahnya seperti mencari harga beras” 

P : “Coba tuliskan!” 

S7 : *menulis* 

P : “Sekarang sudah diketahui semua harga kebutuhan yang dibutuhkan oleh 

Vivi lalu langkah selanjutnya harus bagaimana?” 

S7 : “Mencari jumlah dari setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh Vivi bu” 

P : “Coba kamu tuliskan berapa harganya!” 

S7 : *menulis* 

P : “Apakah kamu sudah yakin dengan jumlah dari setiap kebutuhan yang 

dibutuhkan Vivi?” 

S7 : “Sudah”  

P : “Jadi kesimpulannya? 

S7 : “Jadi, uang yang dibutuhkan Vivi adalah Rp. 140.800,00”  

P : “Mau menuliskan kesimpulannya?” 

S7 : “Mau bu” 

P : “Silahkan tulis kesimpulannya” 

S7 : *menulis* 

P : “Apakah kamu sudah yakin atau mau mengecek kembali?” 

S7 : “Sudah yakin.”  



P : “Ya sudah, terimakasih”  



Lampiran 14 Hasil Wawancara S19 (kategori ke-6) 

Berikut adalah hasil wawancara antara peneliti (P) dengan subjek 

kesembilanbelas (S19).  

P : “Baiklah, kita mulai. Silahkan baca terlebih dahulu petunjuknya!” 

S19 : *membaca didalam hati* 

P : “Sudah selesai?” 

S19 : “Sudah.” 

P : “Silahkan baca soal tersebut!” 

S19 : *membaca didalam hati* (Vivi akan membeli 2000 gram gula, 5 kg beras 

dan 3 kg telur untuk persediaan di rumahnya. Harga beras 
 

 
 dari harga 

gula, dan harga telur 
 

 
 dari harga beras. Jika selisih harga beras dengan 

harga gula adalah Rp. 3.200,00. Maka tentukan berapa uang yang harus 

disediakan oleh Vivi untuk membeli kebutuhan tersebut?)  

P : “Kamu paham tidak maksud kalimat-kalimat dari soal tersebut?” 

S19 : “Lumayan paham.” 

P : “Kenapa lumayan paham? Ada yang tidak dimengerti?” 

S19 : *diam* 

P : “Ada yang perlu ditanyakan? Dibagian mana yang membingungkan?” 

S19 : “Di bagian Jika selisih harga beras dengan harga gula adalah Rp. 3.200,00. 

Maka tentukan berapa uang yang harus disediakan oleh Vivi untuk 

membeli kebutuhan tersebut? Itu bagaimana langkah selanjutnya bu?” 

P : “Iya itu kan Vivi mau membeli 2000 gram gula, 5 kg beras dan 3 kg telur 

untuk persediaan di rumahnya. Untuk harga berasnya 
 

 
 dari harga gula, 

dan harga telur 
 

 
 dari harga beras. Dengan selisih harga beras dengan 

harga gula adalah Rp. 3.200,00. Kamu harus tentukan berapa uang yang 

harus disediakan oleh Vivi untuk membeli kebutuhan tersebut? Paham 

tidak?” 

S19 : “Oh, iya paham.” 

P : “Saat membaca soal tersebut, sudah terdapat bayangan tidak, akan 

mengerjakan seperti apa?” 



S19 : “Sudah.” 

P : “Coba sebutkan informasi-informasi yang didapatkan setelah membaca 

soal tersebut! Apa saja yang diketahui dan apa saja yang ditanyakan?” 

S19 : *menulis* 

P : “Apakah menurutmu informasi yang kamu tulis sudah lengkap?” 

S19 : “Sudah.” 

P : “Langkah apa yang akan kamu lakukan setelah mendapatkan informasi-

informasi tersebut?” 

S19 : “Menuliskan perbandingan ” 

P : “Menuliskan perbandingan apa? Coba tuliskan!” 

S19 : *menulis* 

P : “    itu perbandingan didapat dari mana?” 

S19 : “Dari soal bu” 

P : “Dari pernyataan yang mana?” 

S19 : “Dari harga beras 
 

 
 dari harga gula” 

P : “Oh dari harga beras 
 

 
 dari harga gula perbandingannya menjadi    ?” 

S19 : “Iya.” 

P : “      itu dari mana?” 

S19 : “Dari selisih perbandingan antara harga beras dengan harga gula bu” 

P : “Apakah menurutmu sudah benar?” 

S19 : Sudah.” 

P : “Lalu apa yang akan kamu lakukan setelah membuat selisih perbandingan 

tersebut?” 

S19 : “Mencari harga beras” 

P : “coba seperti apa?” 

S19 : *menulis* 

P : “ 
 

 
  Rp. 3.200,00 = Rp. 12.800,00 / 1 kg? Pengoperasian itu dapat dari 

mana?” 

S19 : “Dari selisih perbandingan harga beras dengan harga gula lalu dikalikan 

dengan  selisih harga beras dengan harga gula” 



P : “Itu untuk harga beras?” 

S19 : “Iya bu” 

P : “Bagaimana dengan harga gula?” 

S19 : “Sama bu pengoperasiannya seperti harga beras” 

P1 : “Coba tuliskan!” 

S19 : *menulis* 

P : “ 
 

 
  Rp. 3.200,00 = Rp. 9.600,00 / 1 kg, jadi itu untuk harga gula?” 

S19 : “Iya” 

P : “Apakah menurut kamu itu sudah benar?” 

S19 : “Sudah bu” 

P : “Lalu apa lagi?” 

S19 : “Mencari harga telur” 

P : “Bagaimana untuk mencari harga telur?” 

S19 : “Sama bu pengoperasiannya seperti mencari harga beras dan harga gula” 

P : “Coba tuliskan!” 

S19 : *menulis*  

P : “ 
 

 
  Rp. 12.800,00 = Rp. 19.200,00 / 1 kg, itu dapat dari mana?” 

S19 : “Dari selisih harga telur dengan harga beras lalu dikalikan dengan harga 

beras bu” 

P : “Apakah itu sudah benar?” 

S19 : “Sudah” 

P : “Lalu untuk langkah selanjutnya harus bagaimana?” 

S19 : “Mencari jumlah uang yang harus disediakan oleh Vivi” 

P : “Coba tuliskan!” 

S19 : *menulis* 

P : “Kenapa langsung pada harganya?” 

S19 : “Biar cepat bu” 

P : “Silahkan lanjutkan, seperti apa?” 

S19 : *menulis* 

P : “Jadi kesimpulannya? 



S19 : “Jadi, uang yang harus disediakan Vivi untuk membeli kebutuhan 

rumahnya adalah Rp. 19.200,00 + Rp. 64.000,00 + Rp. 57.600,00 = Rp. 

140.800,00” 

P : “Kamu menuliskan kesimpulan tidak?” 

S19 : “Tidak.” 

P : “Kenapa?”  

S19 : “Tidak tahu.” *menulis* 

P : “Sudah selelsai? Mau mengecek kembali?” 

S19 : “Tidak” 

P : “Kenapa tidak mau?” 

S19 : “Sudah yakin.”  

P : “Ya baiklah kalau sudah. Terimakasih atas bantuannya. Jangan malas 

belajar yaa.”  

  



Lampiran 15 Hasil Wawancara S24 (Kategori ke-7) 

Berikut adalah hasil wawancara antara peneliti (P) dengan subjek yang 

mewakili kesalahan kategori kedua dalam masalah hierarki keterampilan (skills 

hierarchy problem) (S24). 

P : “Baiklah, kita mulai. Silahkan baca terlebih dahulu petunjuknya!” 

S24 : *membaca didalam hati* 

P : “Sudah selesai?” 

S24 : “Sudah.” 

P : “Silahkan bacakan soal tersebut!” 

S24 : *membaca didalam hati* (Vivi akan membeli 2000 gram gula, 5 kg beras 

dan 3 kg telur untuk persediaan di rumahnya. Harga beras 
 

 
 dari harga 

gula, dan harga telur 
 

 
 dari harga beras. Jika selisih harga beras dengan 

harga gula adalah Rp. 3.200,00. Maka tentukan berapa uang yang harus 

disediakan oleh Vivi untuk membeli kebutuhan tersebut ?) 

P : “Kamu paham tidak maksud kalimat-kalimat dari soal tersebut?” 

S24 : “Lumayan paham” 

P : “Kenapa lumayan paham? Ada yang tidak dimengerti?” 

S24 : *diam* 

P : “Ada yang perlu ditanyakan? Dibagian mana yang membingungkan?” 

S24 : “Jika selisih harga beras dengan harga gula adalah Rp. 3.200,00. Maka 

tentukan berapa uang yang harus disediakan oleh Vivi untuk membeli 

kebutuhan tersebut ?” 

P : “Iya, kan jika selisih harga beras dengan harga gula adalah Rp. 3.200,00 

berarti harga antara beras dan gula berbeda Rp. 3.200,00 . Maka tentukan 

berapa uang yang harus di sediakan oleh Vivi untuk membeli kebutuhan 

tersebut? Paham tidak?” 

S24 : “Oh, iya paham.” 

P : “Saat membaca soal tersebut, sudah terdapat bayangan tidak, akan 

mengerjakan seperti apa?” 

S24 : “Sudah.” 



P : “Coba sebutkan informasi-informasi yang didapatkan setelah membaca 

soal tersebut! Apa saja yang diketahui dan apa saja yang ditanyakan?” 

S24 : *menulis* 

P : “Apakah menurutmu informasi yang kamu tulis sudah lengkap?” 

S24 : “Sudah.” 

P : “Langkah apa yang akan kamu lakukan setelah mendapatkan informasi-

informasi tersebut?” 

S24 : “Mencari harga dari setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh Vivi bu” 

P : “Coba tuliskan, seperti apa!” 

S24 : *menulis* 

P : “ 
 

 
  Rp. 3.200,00 itu didapat dari mana?” 

S24 : “ 
 

 
 dari perbandingan antara harga beras dan harga gula, Rp. 3.200,00 dari 

selisih harga beras dan gula” 

P : “Apakah menurutmu sudah benar?” 

S24 : Sudah.” 

P : “Lalu apa yang akan kamu lakukan setelah mengetahui harga gula 

tersebut?” 

S24 : “Mecari harga beras dan telur” 

P : “Bagaimana cara mencarinya?” 

S24 : “Sama bu seperti mencari harga gula” 

P : “Coba tuliskan!” 

S24 : *menulis* 

P : “Sekarang sudah diketahui semua harga kebutuhan yang dibutuhkan oleh 

Vivi lalu langkah selanjutnya harus bagaimana?” 

S24 : “Mencari jumlah dari setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh Vivi bu” 

P : “Coba kamu tuliskan berapa harganya!” 

S24 : *diam* 

P : “Kenapa?” 

S24 : *menggelengkan kepala* 

P : “Katakan saja” 



S24 : “Takut salah bu” 

P : “Coba saja dulu sebisa kamu” 

S24 : *diam* 

S24 : “Saya sudah saja ya bu” 

P : “Kenapa?” 

S24 : *diam* 

P : “Apakah kamu yakin tidak mau melanjutkan jawabannya?” 

S24 : “Yakin bu” *ragu* 

P : “Ya sudah. Terimakasih atas bantuannya. Jangan malas belajar yaa” 

  



Lampiran 16 Hasil Wawancara S1 (Kategori ke-8) 

Berikut adalah hasil wawancara antara peneliti (P) dengan subjek yang 

mewakili kesalahan kategori kedelepan (above other) (S1) 

P : “Baiklah, kita mulai. Silahkan baca terlebih dahulu petunjuknya! Jika ada 

yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan!” 

S1 : *membaca didalam hati* 

P : “Sudah selesai?” 

S1 : “Sudah.” 

P : “Silahkan baca soal tersebut!” 

S1 : *membaca didalam hati* (Vivi akan membeli 2000 gram gula, 5 kg beras 

dan 3 kg telur untuk persediaan di rumahnya. Harga beras 
 

 
 dari harga 

gula, dan harga telur 
 

 
 dari harga beras. Jika selisih harga beras dengan 

harga gula adalah Rp. 3.200,00. Maka tentukan berapa uang yang harus 

disediakan oleh Vivi untuk membeli kebutuhan tersebut ?) 

P : “Kamu paham tidak maksud kalimat-kalimat dari soal tersebut?” 

S1 : “Tidak paham” 

P : “Coba kamu baca lagi soal tersebut!” 

S1 : *membaca didalam hati* 

P : “Apakah ada yang mau kamu tanyakan?” 

S1 : *diam* 

P : “Coba kamu jawab soal tersebut!” 

S1 : “Tidak bisa bu” 

P : “Kenapa tidak bisa?” 

S1 : *menggelengkan kepalanya* 

P : “Jawab aja sebisa kamu?” 

S1 : “Saya sudah aja bu” 

P : “Yakin kamu mau sudah?” 

S1 : “Yakin” 

P : “Baiklah, terimakasih atas bantuannya. Semangat belajarnya ya.” 

 



Lampiran 17 Dokumentasi 

 

 

 

 

  



 

 

 

   



 

RIWAYAT HIDUP PENULIS 

 

 

i. Identitas 

Nama Lengkap : Siti Rohmah 

Tempat dan Tanggal Lahir : Garut, 20 November 1996 

Nama Ayah : Nanang,S.Pd, M.M  

Nama Ibu : N Dyan Haryati, S.Pd 

Agama : Islam 

Alamat : Kp. Ciparay RT/RW 03/05 Desa Giriawas 

Kec. Cikajang Kab. Garut Provinsi Jawa 

Barat  

E-mail : sitirohmah.8910@gmail.com  

 

ii. Riwayat Pendidikan 

SD Negeri 1 Giriawas (2002-2008) 

SMP Negeri 1 Cikajang (2008-2011) 

SMA Negeri 4 Garut (2011-2014) 

Pendidikan Matematika UNSIL (2014-2019) 

 

 

 

 

 

mailto:sitirohmah.8910@gmail.com


 


