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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut Pemerintah 

menaikkan anggaran pendidikan yang secara bertahap mencapai 20% dari 

anggaran nasional. Lembaga pendidikan sebagai pelaku juga telah 

mengupayakan agar tujuan pendidikan segera terwujud melalui perbaikan 

mutu pendidikan. Namun demikian output maupun outcome pendidikan masih 

belum memenuhi harapan, khususnya mutu pendidikan matematika. 

Prestasi yang diraih pada  matematika pada umumnya masih jauh dari 

harapan. Hal ini ditunjukkan dengan peringkat Indonesia dalam berbagai 

kancah intrnasional menduduki peringkat bawah. Pada pemeringkatan 

Programme for International Student Assessment (PISA) terakhir, kemampuan 

literasi matematika siswa Indonesia sangat rendah. Indonesia menempati 

peringkat ke-61 (Nurfuadah, 2013). Sedangkan Organisasi Kerja sama dan 

Pembangunan Eropa (OECD) mengadakan tes pada matematika dan sains 

pada usia 15 tahun di 76 negara di dunia, Indonesia menduduki peringkat 69 

(Coughlan, 2015). Menurut Anis Baswedan hasil Ujian Nasional tahun 2015 

matapelajaran matematika secara nasional mengalami penurunan rata-rata dari 

60,4 menjadi 57,9 (Indriyani, 2015). Nilai rata-rata Ujian Nasional 

matapelajaran Matematika SMP tingkat Kabupaten Sukoharjo juga sangat 

rendah, yaitu 5,69. Nilai Matematika di SMP Negeri 3 Weru  pada ujian 

nasional tahun 2013 adalah 3,34 sedangkan tahun 2014 adalah 4,39 dan  tahun 

2015 adalah 4,32. Hasil try out Ujian Nasional tahun 2016 yang
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diselenggarakan Kelompok Kerja Kepala Sekolah,  SMP Negeri 3 Weru nilai 

rata-rata  mata pelajaran matematika adalah 2,59. Jadi secara umum dapat 

dikatakan bahwa prestasi belajar matematika masih sangat rendah. 

Menurut Ali Hamzah & Muhlisrarini (2014 ; 49) menguasai matematika 

merupakan keterampilan menyelesaikan masalah dengan tahapan-tahapan 

tertentu, sekurang-kurangnya ada tiga langkah penyelesaian soal, yaitu  

memahami pertanyaan, merencanakan startegi penyelesaiannya, dan 

melaksanakan rencana strategi penyelesaiannya. Dengan demikian jika siswa 

menguasai keterampilan menyelesaikan soal pemecahan masalah maka 

prestasi belajar matematika juga akan lebih baik. Oleh karena itu perlu 

dilakukan sebuah penelusuran terhadap pekerjaan siswa dalam menyelesaikan 

soal pemecahan masalah agar diketahui salah satu penyebab rendahnya 

prestasi belajar matematika 

Permasalahan di atas telah dilakukakan penelitian tetapi hasil penelitian 

belum sepenuhnya menjawab permasalahan secara optimal. Hasil  penelitian 

Siyami Intan Kumala Dewi (2014) tentang Analisis Kesalahan Siswa Kelas 

VIII dalam Menyelesaikan Soal pada Materi Faktorisasi Bentuk Aljabar; Hasil 

penelitian Sri Wahyuni, Sugeng Sutiarso, Tina Yuniarti (2014) tentang 

Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita pada 

Pembelajaran Matematika; Hasil penelitian Imam Syafei dan Toto Nusantara 

(2013) tentang Diagnosis Kesalahan Siswa pada Materi Faktorisasi Bentuk 

Aljabar dan Scaffoldingnya; Hasil Penelitian Agita Apriliawan, Sardulo 

Gembong, Sanusi (2013) tentang Analisis Kesalahan Penyelesaian Soal 

Uraian Matematika Siswa MTs pada Pokok Bahasan Unsur-Unsur Lingkaran. 

Hasil penelitian Riska Visitasari dan Tatag Yuli Eko Siswono (2013) tentang 

Kemampuan Siswa Memecahkan Masalah Berbentuk Soal Cerita Aljabar 

Menggunakan Tahapan Analisis Newman; Hasil penelitian Denise Deslauriers 

(2007) tentang Kemampuan dan Pengetahuan Pemecahan Masalah Siswa 

Melalui Instruksional Konsep dan Instruksional Prosedural. 
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Salah satu cara yang digunakan untuk menganalisis kesalahan siswa 

dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah adalah prosedur Newman yang 

dikenal dengan Newman’s Error Analysis (NEA). White (2010) 

mengemukakan bahwa Newman defined five specific literacy and numeracy 

skills as crucial to performance on mathematical word problems: reading, 

comprehension, transformation, process skills, and encoding. Dari keterangan 

tersebut, White mengemukakan bahwa Newman telah mendifinisikan lima 

keahlian istimewa dalam membaca dan berhitung sebagai hal yang sangat 

krusial pada permasalahan istilah dalam matematika, yaitu membaca, 

memahami, transformasi, keterampilan proses, dan penulisan. Dengan 

langkah-langkah tersebut dapat diketahui jenis kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal pemecahan masalah. White (2010) juga mengemukakan  

bahwa :  

Newman’s Error Analysis (NEA) provided a framework for considering 
the reasons that underlay the difficulties students experienced with 
mathematical word problems and a process that assisted teachers to 
determine where misunderstandings occurred. 

Hal ini berarti bahwa Newman’s Error Analysis (NEA) terbukti sebagai 

kerangka untuk mempertimbangkan alasan yang mendasari kesulitan yang 

dialami siswa dalam memahami istilah dalam matematika dan sebuah proses 

yang membantu guru dalam memutuskan dimana kesalahan yang terjadi. 

White (2005: 17) menunjukkan tipe kesalahan menurut prosedur Newman 

yang mungkin dilakukan siswa yaitu, meliputi kesalahan karena 

ketidakcermatan, kesalahan membaca soal, kesalahan dalam memahami soal, 

kesalahan mentransformasikan, kesalahan dalam keterampilan proses, 

kesalahan dalam penulisan. Sehingga dengan prosedur Newman dapat 

mendiagnosis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah. 

Dengan adanya fakta yang menunjukkan siswa kurang menguasai 

keterampilan matematika yang ditunjukkan dengan prestasi matematika sangat 

rendah maka perlu adanya pemikiran yang berusaha mengungkap mengapa hal 

itu dapat terjadi, walaupun telah banyak penelitian tentang hal itu, namun hasil 

penelitian belum optimal. Oleh karena itu penulis berusaha mengungkap 
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fenomena tersebut melalui penulusuran terjadinya kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah terutama soal 

pada Ujian Nasional tahun 2016 dan dikhususkan pada soal materi kelas VII 

dengan menggunakan analisis kesalahan model Newman. 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada diagnosis penyebab terjadinya kesalahan 

siswa dalam menjawab soal-soal pemecahan masalah.. focus pada penelitian 

ini dibagi menjadi beberapa hal, yaitu :  

1. Apa saja jenis-jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal pemecahan 

masalah dari soal-soal Ujian Nasional berdasarkan Prosedur Newman ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kesalahan yang dilakukan oleh 

siswa dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah dari soal-soal Ujian 

Nasional berdasarkan Prosedur Newman? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengidentifikasi jenis-jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

pemecahan masalah dari soal-soal Ujian Nasional berdasarkan Prosedur 

Newman. 

2. Mendiskripsikan  Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah dari soal-soal Ujian 

Nasional berdasarkan Prosedur Newman. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 

kepustakaan, yaitu jenis-jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

soal Ujian Nasional yang termasuk soal pemecahan masalah kelas VII 

ditinjau dari prosedur Newman. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan untuk 

penelitian berikutnya. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya administrasi pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Kontribusi penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran 

yang bermanfaat dan dapat dijadikan sumber informasi berkaitan 

dengan jenis-jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

pemecahan masalah pada mata pelajaran Matematika. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi guru 

matematika agar dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya 

kesalahan pada siswa dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah 

sehingga remedial dapat lebih terarah. 

c. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh siswa, antara lain : 

1) Mengetahui tahap-tahap penyelesaian soal pemecahan masalah 

yang dirasakan sulit 

2) Agar siswa dapat lebih terarah dalam menyelesaikan soal-soal 

pemecahan soal sesuai algoritma yang telah diberikan, baik oleh 

guru maupun sumber belajar yang lain.  

 



 

 

 

 

 


