
 
 

ANALISIS KESALAHAN DALAM MENYELESAIKAN SOAL 

CERITA MATERI SEGITIGA BERDASARKAN NEWMAN 

PADA SISWA KELAS VII 

 

 

 

 

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada 

Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  

 

Oleh: 

Ipung Dwi Untari 

A410150110 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

 2019 



i 
 



ii 
 



iii 
 

 

 



1 
 

ANALISIS KESALAHAN DALAM MENYELESAIKAN SOAL CERITA 

MATERI SEGITIGA BERDASARKAN NEWMAN PADA SISWA KELAS VII  

 

Abstrak 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui analisis kesalahan berdasarkan newman 

atau Newman’s Error Analysis. Pada analisis newman terdapat 5 karakteristik atau 

indikator. 5 indikator tersebut yang kemudian diterapkan pada hasil tes materi 

segitiga untuk siswa kelas VII B SMP Negeri 3 Karangtengah. Dari hasil tes yang 

diberikan, peneliti kemudian memilih 3 subjek untuk dilakukan wawancara. 

Wawancara tersebut juga mengacu kepada 5 indikator newman. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu tes materi segitiga, wawancara, dan 

dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

kesimpulan yang selanjutnya dilakukan keabsahan data menggunakan triagulasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa memiliki macam-macam kesalahan 

dalam mengerjakan soal. Dari presentase yang telah didapatkan, karakteristik atau 

indikator kesalahan yang paling banyak yaitu kesalahan keterampilan proses dan 

penulisan jawaban akhir. Jika siswa dikatakan tidak melakukan kesalahan maka dia 

mampu untuk membaca, memahami, mentransformasi soal verbal menjadi rumus 

maupun format matematika, melakukan subtitusi kepada rumus yang telah 

ditemukan, dan menuliskan jawaban akhir beserta kesimpulannya. Sedangkan 

kesalahan berdasarkan newman terjadi apabila siswa tidak dapat membaca soal 

cerita, tidak memahami soal, tidak mentransformasikan kedalam bentuk rumus, 

melakukan kesalahan dalam mensubtitusikan angka, serta tidak melakukan penulisan 

jawaban akhir beserta kesimpulannya. 

Kata kunci : analisis kesalahan, analisis kesalahan soal cerita. 

 

Abstract 

This research was conducted to find out the error analysis based on newman or 

Newman's Error Analysis. In the newman analysis there are 5 characteristics or 

indicators. The 5 indicators are then applied to the results of the triangular material 

test for students of class VII B SMP Negeri 3 Karangtengah. From the results of the 

tests given, the researchers then selected 3 subjects for interviews. The interview also 

refers to 5 newman indicators. Data collection techniques used were triangular 

material tests, interviews, and documentation. Analysis of the data used is data 

reduction, data presentation, and conclusions which then do the validity of the data 

using triagulation. The results of the study showed that students had various errors in 

working on the problem. From the percentage that has been obtained, the most 

characteristic or indicator of error is the error in process skills and writing the final 

answer. If the student is said not to make a mistake, he is able to read, understand, 

transform verbal questions into mathematical formulas and formats, make 

substitutions to the formulas that have been found, and write the final answer and 

conclusions. Whereas newman errors occur when students cannot read the story 

questions, do not understand the questions, do not transform into formulas, make 
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mistakes in substituting numbers, and They ware’nt write the final answers and 

conclusions. 

Keywords : Newman’s error analysis, math story problems error analysis 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat sumber 

daya manusia di suatu negara. Selain itu pendidikan nasional memiliki peranan 

penting dalam membentuk watak guna mencerdasan bangsa, sekaligus 

mengembangkan potensi yang sudah ada pada diri individu sejak dulu. A. Neolaka 

dan Neolaka (2017:12) memaparkan bahwa Pendidikan adalah hubungan antara 

pendidik dan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar untuk mendapatkan 

pengetahuan demi bekal kehidupan masa mendatang. Sedangkan matematika 

merupakan dasar dari segala ilmu yang ada. Menurut Sriyanto (2017;19) 

memaparkan bahwa matematika merupakan landasan utama dalam perkembangan 

teknologi dan sains. Dengan demikian menguasai matematika merupakan  jalan yang 

tepat demi perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di negara ini. Matematika. 

Kemudian menurut Soejadi yang dikutip oleh (Chairani, 2016:74) memaparkan 

bahwa fakta matematika adalah maksut tertentu dari kehidupan sehari-hari yang di 

gambarkan dengan simbol-simbol. Contohnya jika seseorang mendengar “empat” 

maka secara langsung orang tersebut berfikiran angka “4”. Karena sudah mengetahui 

bahwa 4 adalah simbol dari empat. Namun sebenarnya matematika merupakan ilmu 

yang abstrak, sehingga banyak dari peserta didik tidak berminat untuk mempelajari 

matematika.   

Permasalahan matematika dari kehidupan sehari-hari itulah yang akan 

dituangkan kedalam bahasa verbal atau sering disebut dengan soal cerita. Soal cerita 

akan menggiring berbagai opini bagi siswa yang mengerjakannya. Ada yang dapat 

menyelesaikan dengan benar, adapula yang mengalami kesulitan sehingga salah 

dalam mengerjakan. Dari berbagai permasalahan matematika, maka terjadilah 

analisis kesalahan seperti newman’s error analysis. Menurut Kinarsih (2015) 

memaparkan bahwa adanya penelitian mengenai Newman’s Error Analysis di 

australia akan menaikan kompetensi baik bagi guru maupun hasil belajar siswa. 
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Newman’s Error Analysis juga menjadi metode bagus bagi guru untuk melakukan 

remidial di dalam kelas. Dengan menerapkan 5 indikator, siswa akan mengetahui 

dimana saja letak kesalahan yang dilakukan.  Inilah 5 indikator yang dijelaskan oleh 

kinarsih. 

Tabel 1 5 indikator Newman’s Error Analysis 

No Indikator Jenis masalah 

1 Membaca (reading) Tidak dapat membaca 

masalahnya 

(Read the problem) 

2 Memahami 

(comprehension) 

Tidak dapat memahami apa 

yang dibaca 

(Comprehend what is read) 

 

3 Transformasi 

(transformation) 

Tidak melakukan 

transformasi dari kata-

kata dalam masalah 

kepada pilihan strategi 

matematis yang cocok  

(Carrying out a 

transformation from the 

words of the problem to 

the selection of an 

appropriate 

mathematical strategy) 

 

4 Keterampilan proses 

(process skill) 

Tidak dapat 

mengaplikasikan 

ketrampilan proses yang 

dituntut oleh strategi 

yang dipilih  

(Applying the process 

skills demanded by the 

selected strategy) 

 

5 Pengkodean (encoding) Memberikan kode jawaban 

dalam bentuk tulisan yang 

bisa diterima 

(Encoding the answer in 

an acceptable written 

form) 
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2. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, menurut Sugiyono(2008) 

memaparkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan kepada 

filsafat postpositivisme, dengan meneliti obyek secara alamiah, dan hasil yang 

diperoleh tidak harus adanya generalisasi, melainkan ditekankan kepada makna. 

Kemudian desain  yang digunakan adalah observasional, karena peneliti memperoleh 

hasil kesimpulan berdasarkan perbandingan subjek terhadap suatu kelompok tertentu. 

Dimana terdapat dua jenis desain observasional yaitu pengamatan langsung dan 

pengamatan tersembunyi. Untuk jenis desain inilah peneliti memilih pengamatan 

secara langsung, maka  dilakukan penelitian di SMP Negeri 3 Karangtengah. Selain 

adanya observasi, peneliti juga mengumpulkan dokumentasi berupa gambar dan 

wawancara berupa kata-kata. 

Objek dari penelitian ini adalah analisis kesalahan berdasarkan newman atau 

newman’s error analysisi. Sedangkan subjek penelitian adalah siswa kelas VII SMP 

Negeri 3 Karangtengah. Untuk data yang digunakan berupa informasi yang 

mencakup newman’s error analysis atau analisis kesalahan newman. Sumber data ini 

adalah penelitian kualitatif berupa hasil tes soal cerita materi segitiga dan hasil 

wawancara. Narasumber yang dibutuhkan adalah beberapa siswa kelas VII SMP 

Negeri 3 Karangtengah.  

Dari penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan teknik tes materi 

segitiga, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang akurat. 

Kemudian peneliti juga menggunakan teknik analisis berupa reduksi data, penyajian 

data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Inilah alur penelitiannya. 
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Gambar 1 Kerangka Berfikir sesuai Newman’s Error Analysis 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa memiliki perbedaan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal berdasarkan analisis newman atau newman’s error analysis. 

Menurut hasil presentase yang didapat, 5 indikator tersebut masing-masing yaitu 

membaca atau reading 15,6%, memahami atau comprehension sebanyak 31,1%,  

keterampilan proses  atau process skill sebanyak 31,1% dan penulisan jawaban akhir 

atau encoding sebanyak  48,9%. Dari kelima indikator tersebut siswa paling banyak 

melakukan kesalahan pada indikator 5.  Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 

sampel sebagai subjek. Berikut adalah tabel kesalahan yang dilakukan masing-

masing subjek. 

 

Laporan 

Wawancara 

Dikerjakan 

Hasil Pekerjaan 

 

Error Analysis 

Soal Cerita 

Dilakukan 

Analisis 

Berdasarkan 

Newman’s Error 

Analysis 

Hasil Analisis 
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Tabel 2 jenis kesalahan yang dilakukan 3 subjek 

No. Jenis Kesalahan 

Kelas VII B 

Subjek 1 Subjek 2 Subjek 3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Membaca soal   - - - - - - - 

2 Memahami soal - - - - - -   - 

3 Mentransformasikan - - - - - -  - - 

4 Keterampilan Proses -  - -  -  - - 

5 Penulisan Jawaban -  -     - - 

3.1 Analisis kesalahan berdasarkan newman atau newman’s error analysis 

kepada 3 subjek 

a. Membaca atau reading 

Dari 3 subjek yang dipilih oleh peneliti yaitu subjek A, B, dan C terhadap 3 

soal materi segitiga. Peneliti memperoleh 2 kesalahan membaca, yaitu pada 

subjek A, subjek A melakukan kesalahan membaca pada soal nomor 1 dan 2 

dengan keterangan bahwa pada nomor 1, subjek A salah dalam menyebutkan 

akar menjadi kata pangkat, kemudian untuk nomor 2 subjek A kurang teliti 

dalam mebaca soal cerita. Sedangkan subjek B dan C tidak melakukan 

kesalahan membaca atau reading. Menurut Utami (2016) bahwa kesalahan 

terjadi karena mahasiswa tidak dapat membaca pertanyaan secara lengkap, 

tidak membaca istilah dan simbol dengan benar, serta kurang teliti. 

b. Memahami atau comprehension 

Pada indikator ini subjek C melakukan kesalahan memahami pada soal nomor 

1 dan 2, pada soal nomor 1 subjek C menuliskan alas 9m seharusnya subjek C 

menuliskan 18m. Saat peneliti melakukan wawancara, subjek C menjelaskan 

jika kurang teliti dalam melihat gambar. Sedangkan nomor 2 subjek C sama 

sekali tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. 

Meskipun subjek C telah melakukan tranformasi, keterampilan proses, dan 

penulisan jawaban akhir.  Menurut Oktaviana (2017) memaparkan bahwa 

memahami atau comprehension merupakan pemahaman siswa yang dimulai 

dari membaca, kemudian mampu menjawab dengan 5 pertanyaan (what, 

where, when, why, who, dan how). Kemudian merangkai dengan kalimat 

sendiri, untuk mendefinisikan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal 

cerita.  
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c. Transformasi atau transformation  

Indikator ini harus merubah soal cerita menjadi bentuk matematika, dari 

ketiga subjek yang dipilih, ada satu subjek yang melakukan kesalahan 

transformasi atau transformation. Menurut materi segitiga, peneliti memilih 

penyelesaian keliling, luas, dan harga total yang dikeluarkan pak Beni. Pada 

kasus ini, subjek C tidak mengerti dan diam ketika dilakukan wawancara, 

meskipun pada penyelesaian subjek C melakukan subtitusi penjumlahan sisi 

keliling segitiga. Menurut Sudiono (2017) memaparkan bahwa kesalahan 

transformasi atau transformation merupakan tindakan tidak menuliskan 

metode dengan tepat bahkan tidak sama sekali, atau tidak menuliskan rumus 

yang sesuai agar penyelesaian dapat dilakukan. Maka secara keseluruhan dari 

3 soal dan 15 siswa terdapat 31.1% siswa yang melakukan kesalahan 

transformasi. 

d. Keterampilan proses atau process skill 

Pada indikator ini subjek A, B, C melakukan kesalahan dalam menyelesaikan 

soal. Mulai dari subjek A, kesalahan terjadi pada soal nomor 2, pada lembak 

kerja subjek A tidak menyelesaikan soal dengan benar, karena kurang teliti 

dalam mensubtitusikan angka. Sedangkan pada subjek B, kesalahan terjadi 

pada nomor 2 dengan tidak melakukan penyelesaian dengan lengkap, karena 

yang dilakukan perhitungan adalah luas seluruh keramik, bukan luas keramik 

untuk setiap warna. Sedangkan pada subjek C kesalahan terjadi pada nomor 

1, karena salah dalam subtitusi angka dengan keterangan alas, yang 

seharusnya 18m menjadi 9m. Menurut Rahayuningsih & Qohar (2014) 

memaparkan keterampilan proses atau process skill dengan menjelaska 

bahwa siswa mampu menuliskan tahapan-tahapan dari penyelesaian sehingga 

menemukan jawaban akhir. 

e. Penulisan jawaban yang sudah didapatkan atau encoding 

Dari 3 subjek yang dipilih, indikator ini memiliki kesalahan paling banyak, 

dimulai dari subjek A, dengan kesalahan pada nomor 2, karena salah saat 

melakukan subtitusi angka, akhirnya jawaban akhir yang didapat juga salah, 

selanjutnya subjek B, melakukan kesalahan pada soal nomor 1,2, dan 3. 

Dimana pada nomor 1, siswa B menuliskan jawaban akhir yaitu 72√2, 

padahal seharusnya 36+36√2., diketahui bahwa subjek B menjumlahkan 

bilangan ber akar dengan bilangan asli. Pada nomor 2, subjek B melakukan 

kesalahan karena subjek B melakukan kesalahan pada karakteristik atau 

indikator sebelumnya. Pada soal nomor 3, subjek B melakukan kesalahan saat 

menuliskan hasil, yaitu kurang 0. Seharusnya 216.000 rupiah menjadi 21.600 

rupiah. Terakhir pada no 1, siswa C salah dalam menuliskan jawaban akhir 

yaitu 54√2 , juga menjumlahkan angka yang memiliki akar dan tidak. Selain 

itu siswa C juga salah mensubtitusikan alas halaman yang seharusnya 18m. 
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Menurut siswa C penyelesaiannya dengan 18+36√2. Seharusnya siswa C 

memberikan jawaban 36+36√2. Menurut Sudiono (2017) menjelaskan bahwa 

kesalahan penulisan jawaban atau encoding di lakukan apabila siswa 

mengerjakan tetapi tidak menuliskan jawaban dengan tepat yang harus 

disertai dengan menuliskan kesimpulannya. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan Newman’s Error Analysis ada 5 karakteristik atau indikator 

kesalahan dalam menyelesaikan soal segitiga pada lembar kerja siswa. Inilah 

Jenis-jenis kesalahan tersebut. 

a. Membaca atau reading 

Membaca merupakan hal yang harus dilakukan siswa sebelum menyelesaikan 

soal cerita yang ada, namun kesalahan membaca tidak dapat diketahui begitu 

saja dengan cara melihat lembar kerja siswa, kecuai siswa tersebut sama 

sekali tidak mengerjakan soal, kemungkinan yang terjadi adalah siswa tidak 

paham dengan maksut soal. Tetapi ketika siswa mengerjakan soal baik benar 

ataupun salah, peneliti bisa saja mengetahui kesalahan tersebut. Untuk itu 

peneliti harus melakukan wawancara dan memberikan perintah kepada siswa 

untuk membaca soal cerita. Dari 3 siswa yang menjadi sampel, terdapat 1 

siswa yang melakukan kesalahan membaca, yaitu pada nomor 1 dan nomor 2. 

Sehingga total kesalahan pada kelas VII B adalah 7. 

b. Memahami atau comprehension 

Pada karakteristik memahami, siswa dituntut untuk menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan pada soal cerita. Jika tidak, maka siswa tersebut  

termasuk dalam melakukan kesalahan memahami atau comprehension. Sebab 

peneliti telah mencantumkan perintah untuk menuliskan apa yang diketahui 

dan ditanyakan pada lembar kerja. Berdasarkan 15 siswa kelas VII SMP 

Negeri 3 Karangtengah, terdapat 40% kesalahan memahami soal untuk nomor 

1, 20% kesalahan memahami soal untuk nomor 2, dan 33,3% kesalahan 

memahami soal untuk nomor 3.  
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c. Transformasi atau transformation. 

Transformasi merupakan tindakan merubah soal cerita menjadi format 

matematika yaitu rumus, dari 15 siswa yang ada terdapat 73,3% kesalahan 

transformasi untuk nomor 1, 33,3% untuk nomor 2, dan 40% untuk nomor 3. 

Sedangkan pada 3 subjek hanya ada satu kesalahan, yaitu pada subjek C 

untuk nomor 1. Menurut Sudiono (2017) memaparkan bahwa kesalahan 

transformasi atau transformation merupakan tindakan tidak menuliskan 

metode dengan tepat bahkan tidak sama sekali, atau tidak menuliskan rumus 

yang sesuai agar penyelesaian dapat dilakukan. Maka secara keseluruhan dari 

3 soal dan 15 siswa terdapat 31.1% siswa yang melakukan kesalahan 

transformasi. 

d. Keterampilan proses atau process skill. 

Pada karakteristik ini siswa harus melakukan subtitusi soal cerita pada rumus 

yang ditemukan. Setelah dilihat dari lembar kerja siswa, terdapat beberapa 

kesalahan keterampilan proses yaitu 73,3% untuk nomor 1, 40% untuk nomor 

2, dan 26,67% untuk nomor 3. Maka didapatkan presentase kesalahan dari 3 

soal terhadap 15 siswa, yaitu sebanyak 37.8%.  

e. Penulisan jawaban yang telah diketahui atau encoding. 

Ini merupakan karakteristik  terakhir berdasarkan Newman;s Error Analysis. 

Bahwa terdapat 60% kesalahan penulisan jawaban untuk nomor 1, 53,3% 

kesalahan penulisan jawaban untuk nomor 2, dan 33,3% kesalahan penulisan 

jawaban untuk nomor 3. Sehingga totalnya adalah terdapat 48.9% atau 

sebanyak 22 kesalahan.  
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