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KESALAHAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL SPLDV BENTUK 

CERITA BERDASARKAN METODE NEWMAN 

 (KelasVIIISMPNegeri 1 Masaran Tahun 2017/2018) 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan yang dilakukan siswa 

berdasarkan analisis Newman dan mengetahui faktor yang mempengaruhi kesalahan 

serta solusi untuk meminimalisir kesalahan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif, melibatkan 32 siswa dari kelas VIII F SMP N 1 Masaran. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan observasi. Hasil dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Lima kesalahan yang dilakukan oleh siswa: 

(1) Kesalahan Membaca Soal, siswa dapat melalui tahap membaca soal cerita sistem 

persamaan linier dua variabel dengan baik. (2) Kesalahan Memahami Soal, Siswa 

tidak menuliskan bagian yang di ketahui atau di tanyakan. (3) Kesalahan 

Transformasi, siswa salah dalam menyusun persamaan, serta gagal dalam mengubah 

ke dalam persamaan matematika yang benar. (4) Kesalahan Keterampilan Proses, 

siswa salah dalam melakukan perhitungan atau komputasi, tidak melakukan tahapan 

yang sistematis dan salah dalam memanipulasi variabel atau angka. (5) Kesalahan 

Penulisan Jawaban, siswa  salah dalam menuliskan jawaban, tidak lengkap dalam 

menuliskan jawaban akhir dan tidak menuliskan keterangan yang sesuai dengan yang 

di inginkan.Faktor-faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesalahan dalam 

mengerjakan soal antara lain: Siswa kurang teliti dalam membaca soal, mengalami 

permasalahan dalam memahami makna yang tertera dalam soal, kurang menguasai 

materi, kurang teliti dalam membuat model matematika, siswa tidak menuliskan 

permisalan yang di gunakan dalam model matematika, lupa bagaimana langkah 

selanjutnya setelah mengubah kalimat dalam soal kedalam model, Siswa tidak 

terbiasa menuliskan jawaban yang diminta oleh soal, Siswa terburu-buru  sehingga 

tidak mengcek kembali hasil pekerjaannya. 

 

Kata kunci: analisis kesalahan newman, soal cerita matematika, sekolah menengah 

pertama, sistem persamaan linier dua variabel 

Abstract 

 

This study aims to describe the errors that students make based on Newman 

analysisand know the factors that affect errors and solutions to minimize the error. 

This research is qualitative descriptive research, involving 32 students from grade 

VIII F SMP N 1 Masaran. Data collection techniques in this study are interviews and 

observation. The results of this study can be concluded that Five mistakes made by 

students: (1) Error Reading Problem, students can go through the stage of reading 

the story of the system of linear equations two variables well. (2) 

ErrorUnderstanding Problem, Students do not write down the part in know or 

inquire. (3) Transformation mistakes, students are wrong in crafting equations, and 

failing to transform into the correct mathematical equations. (4) Error of Process 

Skills, students miscalculate or computation, do not perform systematic and wrong 

stages in manipulating variables or numbers. (5) Error Writing Answer, students are 
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wrong in writing answers, not complete in writing the final answer and do not write 

descriptions in accordance with the desired. Factors that cause students to 

experience errors in doing the problem include: Students are less thorough in 

reading problems, experiencing problems in understanding the meaning contained in 

the matter, less mastering the material, less thorough in making mathematical 

models, students do not write the permisalan in use in mathematical model, forget 

what the next step after changing the sentence in the matter into the model, Students 

are not used to write down the answers requested by the problem, Students rush so 

as not to check back the results of his work. 

 

Keywords: Newman Error Analysis, mathematics word problems, junior high school, 

linear equation system of two variables 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang 

diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu atau lebih tepatnya 

membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. 

Menurut Johnson dan Myklebust dalam Abdurohman (2010:252) Matematika 

adalah bahasa simbolis yang fungsi praktisnya untuk mengekspresikan hubungan-

hubungan kuantitatif dan keruangan sedangkan fungsi teoritisnya adalah untuk 

memudakan berfikir. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang 

menduduki peranan penting dalam dunia pendidikan. 

 Delphie (2009:5) mengemukakan bahwa semua orang  harus mempelajari 

matematika, karena matematika merupakan sarana untuk memecahkan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari. Melalui belajar matematika manusia diharapkan dapat 

memecahkan masalah secarasistematis, sehingga bila diterapkan dalam kehidupan 

nyata manusia bias menyelesaikan setiap masalah dengan lebih mudah.  

 Kesulitan belajar matematika harus diatasi sedini mungkin. Jika tidak, siswa 

akan menghadapi banyak masalah karena hampir semua pembahasan matematika 

memerlukan ketelitian dan pemahaman yang cukup tinggi. Pada umumnya sering 

kita temui bahwa siswa mengalami banyak kesulitan dalam berbagai bentuk soal 

matematika,tidak terkecuali soal cerita. Hal ini dikarenakan soal cerita memerlukan 

pemahaman yang cukup tinggi dibandingkan soal yang lain.  

 Soal matematika bentuk cerita biasanya berisi tentang permasalahan yang ada 

di dunia nyata. Hal ini dimaksudkan agar siswa mengenal manfaat matematika di 
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kehidupan nyata. Budiyono (2008:5) menyatakan bahwa “soal cerita masih 

merupakan soal yang cukup sulit bagi sebagian siswa. Dalam soal cerita biasanya 

siswa harus benar-benar memahami isi soal tersebut sebelum menyelesaikannya”.  

 Analisis kesalahan dalam menyelesaikan kesulitan siswa pada saat 

mengerjakan soal cerita matemtaika perlu di lakukan. Seperti yang di harapkan oleh 

penelitian ini dengan tujuan dapat mendiskripsikan jenis kesalahan, faktor penyebab 

terjadinya kesalahan dan solusi untuk meminimalisir agar tidak terjadi kesalahan 

dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Analisis kesalahan adalah studi tentang 

kesalahan dalam pekerjaan siswa dengan maksud untuk mencari penjelasan untuk 

kesalahan tersebut (Herholdt & Sapire, 2014:1).Hasil analisis kesalahan dalam 

mengerjakan sosal cerita matematika dapat digunakan pengajar sebagai bahan 

pertimbangan dalam merencanakan proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Gregory (2010:50) bahwa analisis adalah langkah pertama dalam proses 

perencanaan.  

 Salah satu faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesalahan dalam 

proses mengerjakan soal dalam penelitian Manibuy(2014:293) yaitu agak lemah 

dalam penguasaan konsep, prinsip dan operasi. 

 Dari penyebab kesalahan siswa yang telah paparkan diatas, sebuah penelitian 

yang dilakukan oleh Fitri (2016:185) menyimpulkan bahwa penyelesaian yang harus 

di lakukan yaitu (1) alternatif pemecahan kesalahan bahasa yaitu hendaknya guru 

membiasakan siswa untuk menuliskan jawaban selengkap mungkin (2) alternatif 

pemecahan kesalahan operasional yaitu guru hendaknya senantiasa meningkatkan 

kemampuan berhitung siswa khususnya dalam hal penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, dan pembagian, (3) alternatif pemecahan kesalahan tema matematika  

yaitu guru sebaiknya lebih meningkatkan penguasaan materi terhadap kompetensi 

dasar yang dipelajari beserta materi prasyarat siswa.  

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti ketika dilaksanakannya magang  

dengan salah satu guru matematika yang dilakukan di SMP Negeri 2 sawit Boyolali 

bahwa materi yang di anggap sulit oleh siswa kelas VIII adalah soal Sistem 

Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV) dengan bentuk ceita. Oleh karena itu perlu 

di lakukan analisis bentuk-bentuk kesalahan yang dilakukan oleh siswa SMP dalam 
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menyelesaikan soal SPLDV bentuk cerita. Adapun tahap-tahap analisis kesalahan 

yang dapat dilakukan pada soal bentuk cerita yaitu dengan prosedur Newman Eror 

Analysing  (NEA). 

 Newman dalam White (2010:129) menyatakan metode analisis Newman 

memiliki lima tahapan untuk menentukan kesalahan-kesalahan yang mungkin 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan masalah berbentuk soal cerita, yaitu (1) tahap 

membaca (reading) (2) tahap memahami (comprehension) (3) tahap transformasi 

(transformation) (4) tahap keterampilan proses (process skill), dan (5) tahap 

penulisan jawaban (encoding).  

 Pemilihan prosedur Newman untuk menganalisis kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal Sistem Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV) bentuk cerita 

duharapkan dapat digunakan untuk mengetahui variansi kesalahan siswa dan faktor-

faktor yang menjadi penyebab kesalahan siswa serta solusi untuk meminimalisir 

kesalahan. 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Masaran. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu siswa kelas VIII F 

semester ganjil tahun 2017/2018, Ibu Sumarsih selaku guru mata pelajaran 

matematika, buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu yang relevan, serta dokumen 

dari SMP tersebut yang berkaitan dengan penelitian ini. Kehadiran peneliti dalam 

penelitian ini adalah sebagai instrumen kunci dimana peneliti harus bisa 

menyesuaikan diri dengan situasi, kondisi serta menjaga hubungan baik antar 

peneliti, kepala sekolah, guru, dan siswa di SMP tersebut..Teknik pengumpulan data 

pada penelitian ini menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data 

pada penelitian ini yaitureduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Penelitian ini 

menggunakan uji keabsahan data dengan triangulasi teknik karena data yang 

didapatkan dari hasil tes akan di uji lebih lanjut menggunakan wawancara. 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Proses penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 8 bulan. Pada tanggal 

05 Januari 2018 Mengajukan surat riset kepada pihak sekolah SMP Negeri 1 

Masaran sebagai tempat objek penelitian. Sebelum melakukan penelitian pada akhir 
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desember peneliti melakukan observasi terkait dengan perizinan penelitian di sekolah 

tersebut serta berkonsultasi degan guru mata pelajaran matematika yang 

bersangkutan.  

Dalam penelitian ini, peneliti tidak bertindak langsung dalam proses 

pembelajaran, dikarenakan materi yang akan di teliti oleh peneliti sudah terlewatkan 

maka peneliti akhirnya mengambil sampel dari ulangan harian kelas VIII F yang 

berjumlah 32 siswa untuk materi sistem persamaan linier dua variabel dengan tipe 

soal cerita yang di berikan oleh guru matematika. Peneliti berperan sebagai observer 

dan pewawancara setelah ulangan harian berlangsung. Wawancara di lakukan 

dengan siswa dan guru pengampu mata pelajaran matematika untuk mengetahui 

kesalahan dan tingkat ketelitian siswa dalam mengerjakan soal cerita materi sistem 

persamaan linier dua variabel.  

Tahap selanjutnya setelah pengambilan data dan wawancara dilakukan, 

peneliti mengoreksi pekerjaan siswa dan menganalisis kesalahan-kesalahan apa saja 

yang di lakukan oleh siswa dalam menyelesikan soal cerita sistem persamaan linier 

dua variabel. Cara menganalisis pekerjaan siswa ini dilihat dari tiap tahap 

pekerjaanya. Analisis pekerjaan siswa di dasarkan pada indikator tiap jenis kesalahan 

yang telah ada. Adapun jenis kesalahan tersebut meliputi kesalahan dalam membaca 

soal, kesalahan dalam pemahaman soal, kesalahan dalam transformasi, kesalahan 

dalam keterampilan proses dan kesalahan penulisan jawaban akhir. Dari hasil analisis 

yang pekerjaan siswa di temukan beberapa kesalahan yang dilakukan siswa 

berdasarkan kategori kesalahan newman. Kemudian dari hasil kesalahan tersebut di 

pilih 6 siswa, putra 2 dan putri 4 yang kesalahnnya berbeda atau mewakili 5 jenis 

kesalahan pada analisis kesalahan newman. Ke 6 siswa tersebut kemudian 

diwawancarai untuk mengetahuai lebih detail letak kesalahan yang telah di lakukan 

dalam menyelesaikan soal cerita materi sistem persamaan linier dua variabel. Berikut 

perhitungan mengenai hasil tes siswa kelas VIII F. 

Hasil persentase dari kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi 

SPLDV disajikan dalam Tabel 1 berikut. 

Jenis Kesalahan 
Jumlah B 

atau S 

No soal 
Total 

1 2 
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Kesalahan Membaca Soal 
ƩB 32 32 64 

ƩS 0 0 0 

Kesalahan memahami 

masalah 

ƩB 28 29 57 

ƩS 4 3 7 

Kesalahan transformasi 
ƩB 30 25 55 

ƩS 2 7 9 

Kesalahan keterampilan 

proses 

ƩB 26 27 53 

ƩS 6 5 11 

Kesalahan penulisan 

jawaban 

ƩB 25 23 48 

ƩS 7 9 16 

 

Rumus yang digunakan dalam menghitung presentase kesalahan pada tiap-tiap 

jenis kesalahan adalah sebagai berikut. 

  
  

     
       

Berikut perhitungan presentase tiap-tiap jenis kesalahan berdasarkan metode 

Newman. 

a. Presentase kesalahan dalam membaca soal                

adalah : 

  
  

     
        

 

    
      = 0% 

b. Presentase kesalahan dalam memahami soal                

adalah : 

  
  

     
        

 

    
               

c. Presentase kesalahan Transformasi                adalah : 

  
  

     
         

 

    
               

d. Presentase kesalahan proses                 adalah : 

  
  

     
        

  

     
               

 

e. Presentase kesalahan penulisan jawaban akhir                 

adalah : 

  
  

     
        

  

     
          

3.1 Kesalahan Membaca (Reading Error) 

Dalam penelitian ini kesalahan membaca memiliki presentase 0%. 

Sedikitnya persentase membaca sejalan dengan hasil penelitian oleh Fathimah 

(2017) memaparkan bahwa kesalahan membaca yang dilakukan siswa 

diakibatkan karena siswa tidak memahami simbol-simbol dan pemahaman 

kalimat matematika. 
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Gambar 1. Kesalahan Membaca pada siswa S02 

3.2 Kesalahan Memahami (ComprehessionError) 

Kesalahan memahami dalam penelitian ini memiliki persentase sebesar 

10,9375%. Kesalahan yang dialami siswa dalam memahami soal yaitu tidak 

menuliskan hal yang diketahui maupun ditanyakan hal ini di sebabkan karena 

siswa kurang teliti dalam membaca soal, mengalami permasalahan dalam 

memahami makna yang tertera dalam soal dan kurang menguasai materi. Siswa 

yang tidak menuliskan hal-hal yang diketahui dan ditanyakan sebagian besar 

memang belum memahami makna dari soal. Namun tidak menutup kemungkinan 

walaupun mereka tidak menulisnya tetapi mereka memahami inti dari soal 

tersebut. Seperti salah satu siswa yang telah mengikuti wawancara. Siswa tersebut 

tidak menulis diketahui dan ditanyakan namun sebenarnya siswa tersebut 

memahami makna dari soal. 

 

Gambar 2. Kesalahan Membaca pada siswa S01 

Sejalan dengan penelitian penelitian dari Haryati, Suyitno dan Junaedi 

(2016) yang menyatakan bahwa penyebab kesalahan siswa adalah kesulitan 

dalam mengidentifikasi informasi yang ada dalam soal cerita. Siswa tidak 

lengkap dalam mengidentifikasi informasi yang ada pada soal serta tidak tepat 

mengidentifikasi pertanyaan dari soal. Hal ini mewakili kesalahan pemahaman 

siswa untuk menyelesaikan soal cerita.  
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3.3 Kesalahan Transformasi (Transformation Error) 

Kesalahan transformasi dalam penelitian ini memiliki persentase sebesar 

30,33%. Hal ini terjadi saat siswa melakukan kesalahan dalam mengubah atau 

mentransformasikan soal menjadi kalimat matematika atau salah memilih operasi 

yang digunakan untuk menyelesaikan soal. Bahkan bisa saja siswa melakukan 

kedua kesalahan tersebut. Siswa belum bisa memisalkan suatu obyek dengan 

benar. Misalnya seharusnya variabel   dimisalkan dengan harga dari sebuah buku 

tulis dan   adalah harga sebuah pensil. Namun kebanyakan siswa hanya 

menuliskan pemisalan variabel   adalah buku tulis dan variabel   adalah pensil.  

 

Gambar 3. Kesalahan Membaca pada siswa S04 

Selain kesalahan dalam memisalkan, siswa juga melakukan kesalahan 

dalam mengubah soal menjadi kalimat matematika. Salah satu penyebab 

kesalahan langkah transformasi adalah karena siswa kurang memahami informasi 

yang diketahui dari soal. Ada beberapa siswa yang masih mengalami 

kebingungan dalam mentransformasikan soal menjadi kalimat matematika atau 

suatu persamaan. Namun ada pula siswa yang sudah memahami makna dari soal 

tetapi belum bisa melakukan transformasi dengan tepat. Hal ini disebabkan 

karena siswa kurang berlatih dalam mentransformasikan soal cerita yang 

biasanya dikaitkan dengan masalah sehari-hari menjadi kalimat matematika. 

Sejalan dengan penelitian Satiti (2014) yang memaparkan bahwa 

kesalahan transformasi berbeda dengan kesalahan langkah transformasi. 

Kesalahan transformasi didapatkan jika siswa tidak mengalami kesalahan dalam 

membaca dan memahami soal sedangkan kesalahan langkah transformasi 

didapatkan apabila siswa tidak memahami makna dari soal. Sementara faktor-
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faktor yang mempengaruhi kesalahan siswa adalah Siswa kurang teliti dalam 

membuat model matematika, siswa tidak menuliskan permisalan yang di gunakan 

dalam model matematika. 

3.4 Kesalahan Keterampilan Proses (Process Skill Error) 

Pada penelitian ini, kesalahan keterampilan proses memiliki persentase 

sebesar        %. Berdasarkan hasil wawancara, kesalahan keterampilan 

proses dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Siswa lupa bagaimana langkah 

selanjutnya setelah mengubah kalimat dalam soal kedalam model 

matematikanya untuk mendapatkan jawaban yang diminta oleh soal, Kurangnya 

kemampuan berpikir kreatif  siswa dalam melakukan strategi yang dipilih guna 

menyelesaikan soal tersebut. 

 

Gambar 4. Kesalahan Membaca pada siswa S05 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Haryati, Suyitno dan Junaedi 

(2016) yang menyatakan bahwa salah satu penyebab kesalahan yang dilakukan 

siswa adalah kesalahan dalam melakukan perhitungan seperti operasi kurang 

menjadi operasi tambah dan kesalahan melakukan operasi aljabar. 

3.5 Kesalahan Encoding (Encoding Error) 

Kesalahan encoding dalam penelitian ini memiliki persentase sebesar 

25%. Hal ini berarti kesalahan memahami soal memiliki persentase terbesar 

dibandingkan kesalahan lainnya. Dari hasil wawancara terhadap beberapa siswa 

diperoleh hasil bahwa faktor yang mempengaruhi kesalahan siswa pada tahap 

encoding adalah karena sebagian besar siswa tidak menuliskan kesimpulan akhir 

dan menuliskan jawaban yang salah. Siswa yang sudah melakukan perhitungan 
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dengan benar tidak menuliskan kesimpulan dengan tepat bahkan tidak 

menuliskannya sama sekali.  

 

Gambar 5. Kesalahan Membaca pada siswa S06 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryati, Suyitno dan 

Junaedi (2016) siswa yang melakukan kesalahan encoding disebabkan karena 

pada saat menulis kesimpulan belum tepat, tidak tepat dalam menentukan hasil 

akhir penyelesaian dan tidak mengecek kembali hasil pekerjaannya.  

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta mengacu pada 

rumusan masalah dan tujuan penelitian maka dapat di ambil kesimpulan sebagai 

berikut. Kesalahan – kesalahan  yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita sistem persamaan linier dua variabel yaitu: (1) Kesalahan Membaca Soal 

(Reading Errors):Pada tahap ini siswa dapat melalui tahap membaca soal cerita 

sistem persamaan linier dua variabel dengan baik. (2) Kesalahan Memahami 

Soal (comprehension errors): Kesalahan Memahami soal yang dilakukan oleh 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita sistem persamaan linier dua variabel 

yaitu siswa tidak menuliskan bagian yang di ketahui atau di tanyakan. (3) 

Kesalahan Transformasi (transformation errors):  Kesalahan transformasi 

yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal cerita sistem persamaan 

linier dua variabel yaitu siswa salah dalam memisalkan variabel, salah dalam 

menyusun persamaan, serta gagal dalam mengubah ke dalam persamaan 

matematika yang benar. (4) Kesalahan Keterampilan Proses (process skills 

errors): Kesalahan keterampilan proses yang dilakukan oleh siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita sistem persamaan linier dua variabel yaitu, siswa salah 

dalam melakukan perhitungan atau komputasi, tidak melakukan tahapan yang 
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sistematis dan salah dalam memanipulasi variabel atau angka. (5) Kesalahan 

Penulisan Jawaban (encoding errors): Kesalahan penulisan jawaban yang 

dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal cerita sistem persamaan linier 

dua variabel  yaitu salah dalam menuliskan jawaban, tidak lengkap dalam 

menuliskan jawaban akhir dan tidak menuliskan keterangan yang sesuai dengan 

yang di inginkan. 

Penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita sistem 

persamaan linier dua variabel dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Kesalahan 

Siswa mengalami permasalahan dalam kefasihan bahasa, Siswa kurang teliti 

dalam membaca soal. Siswa mengalami permasalahan dalam memahami makna 

yang tertera dalam soal, siswa kurang menguasai materi , siswa kurang teliti 

dalam membaca. Siswa kurang teliti dalam membuat model matematika, siswa 

tidak menuliskan permisalan yang di gunakan dalam model matematika. Siswa 

lupa bagaimana langkah selanjutnya setelah mengubah kalimat dalam soal 

kedalam model matematikanya untuk mendapatkan jawaban yang diminta oleh 

soal, Kurangnya kemampuan berpikir kreatif  siswa dalam melakukan strategi 

yang dipilih guna menyelesaikan soal tersebut. Siswa tidak terbiasa menuliskan 

jawaban yang diminta oleh soal, Siswa terburu-buru  sehingga tidak mengcek 

kembali hasil pekerjaannya. 
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