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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan dan 

tingkat kesalahan yang dilakukan siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kediri tahun 

ajaran 2017/2018 dalam menyelesaikan soal cerita materi sistem persamaan linear 

dua variabel berdasarkan klasifikasi kesalahan Newman. Kesalahan-kesalahan 

siswa diketahui melalui analisis terhadap jawaban mereka dalam menyelesaikan 

soal cerita materi sistem persamaan linear dua variabel dan melalui wawancara 

yang telah dilakukan dengan 6 siswa. Siswa  yang diteliti sebanyak 28 orang. 

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil 

penelitian, diperoleh bahwa siswa melakukan kesalahan pada semua jenis 

kesalahan menurut Newman. Kesalahan-kesalahan tersebut adalah kesalahan 

membaca soal, memahami soal, transformasi, keterampilan proses, dan penulisan 

jawaban. Tingkat kesalahan penulisan jawaban yang dilakukan siswa masuk 

dalam kategori tinggi dengan persentase sebesar 66,07%. Untuk kesalahan 

memahami soal dan keterampilan proses, tingkat kesalahan yang dilakukan masuk 

dalam kategori sedang dengan persentase berturut-turut sebesar 60,71% dan 

58,04%. Kesalahan transformasi, tingkat kesalahan yang dilakukan masuk dalam 

ketegori rendah dengan persentase kesalahan sebesar 44,48%. Kesalahan 

membaca, tingkat kesalahan yang dilakukan masuk dalam ketegori sangat rendah 

dengan persentase kesalahan sebesar 18,75%. 

Kata kunci: Analisis kesalahan, kesalahan berdasarkan klasifikasi Newman, soal 

cerita materi sistem persamaan linear dua variabel  
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Abstract: This research was aimed at investigating the errors and errors did by VIII 

grade student of SMP Negeri 2 Kediri academic year 2017/2018 in finishing story-

based question of Linear equation system of two variables according to Newman 

error qualification. The data was obtained through student’s answer in solving the 

questions and interviewwith 6 students. The subject was 28 students. This research 

applied qualitative descriptive as the technique of analysis. It was found that 

students made all level of errors proposed by Newman. Those errors include 

errors in reading questions, comprehension questions, transformation, process 

skill, and encoding. The level of errors in encoding which was in the highest 

percentage was 66,07%. The level errors in comprehension questions and process 

skill were in average level with the percentage of 60,71% and 58,04%. The level 

errors in transformation which was in the low percentage was 44,48%. The 

reading errors, it was categorized as the lowest percentage which was 18,75%. 

 

Key words: Error Analyzing, Newman Error Qualification, Story-based Question 

of Linear equation system of two variables 
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I. PENDAHULUAN 

SPLDV merupakan salah satu materi yang memegang peranan penting 

dalam matematika di tingkat SMP. SPLDV penting dikuasai oleh siswa karena 

materi ini digunakan dalam memahami konsep-konsep matematika yang lain. 

Apabila materi SPLDV tidak dipahami dan dikuasai dengan baik oleh siswa 

maka hal tersebut akan mengakibatkan kesalahan yang berkelanjutan dan kurang 

optimalnya pemahaman siswa pada materi selanjutnya yang berkaitan dengan 

SPLDV.  

Dalam kurikulum 2013 materi sistem persamaan linear dua variabel 

(SPLDV) pada umumnya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari (kontekstual). 

Sesuai dengan kopetensi inti kurikulum 2013 yang ke-3 untuk  kopetensi inti 

pengetahuan yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak 

mata.  

Menurut [1], bentuk soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

siswa dalam pembelajaran matematika dapat berupa soal cerita. Soal cerita yang 

dimaksud berkaitan erat dengan masalah yang ada dalam kehidupan siswa sehari-

hari untuk dicari penyelesaiannya menggunakan kalimat matematika yang 

memuat bilangan, operasi hitung (+, -, x, : ), dan relasi (=, <, >, ≤, ≥), soal cerita 

tersebut berguna untuk melatih perkembangan proses berfikir siswa secara 

berkelanjutan dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. 

Penguasaan siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kediri terhadap materi sistem 

persamaan linear belum cukup memadai. Berdasarakan hasil wawancara dengan 

guru matematika kelas VIII diketahui bahwa mayoritas kesulitan belajar 

matematika terjadi pada materi sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) 

khususnya yang berkaitan dengan mengerjakan soal-soal cerita. Hal ini terlihat 

dari rata-rata nilai ulangan harian siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kediri semester 

1 selama 2 tahun berturut-turut yang disajikan pada tabel 1.1 dibawah ini. 



2 
 

 

Tabel 1.1  Rata-rata nilai ulangan harian matematika materi sistem persamaan linear dua 

variabel  siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kediri selama 2 tahun terakhir 

No Kelas 
Rata-Rata Nilai Kelas Ketuntasan Klasikal (%) 

2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 

1 VIII A 68,89 67,82 41 39 

2 VIII B 67,83 66,86 28 26 

3 VIII C 66,10 60,53 31 28 

4 VIII D 66,00 65,34 29 27 

     (Sumber:Data nilai guru matematika VIII SMP Negeri 2 Kediri) 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata nilai ulangan 

harian materi sistem persamaan linear dua variabel yang diperoleh siswa kelas 

VIII SMP Negeri 2 Kediri selama dua tahun terakhir masih dibawah Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM) yang ditetapkan sekolah, yaitu 75 dengan 

ketuntasan klasikal yang masih jauh dari yang ditetapkan, yaitu 85%. Hal ini 

menunjukan bahwa masih banyak siswa dalam menyelesaikan soal matematika 

materi sistem persamaan linear dua variabel menjawab dengan tidak tepat, 

khusunya soal yang diberikan dalama bentuk soal cerita. Dengan kata lain, 

banyak siswa yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal tersebut. 

Kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal-soal tersebut terjadi 

secara berulang selama 1 tahun terakhir.  

Kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika pada 

materi SPLDV harus segera diatasi. Untuk itu perlu diketahui kesalahan-

kesalahan apa saja yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal-soal tersebut 

dengan memberikan soal untuk diselesaikan untuk selanjutnya dianalisis 

kesalahan-kesalahan apa saja yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan yang 

dikatakan [2] bahwa kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa perlu dianalisa 

lebih lanjut, agar mendapatkan gambaran tentang kelemahan-kelemahan siswa 

yang dites. Dalam hal ini, analisis yang perlu kita lakukan terhadap kesalahan- 

kesalahan yang dibuat oleh siswa-siswa, ialah mengklasifikasikan kesalahan-

kesalahan tersebut atas dasar kategori tertentu. Melalui analisis kesalahan akan 

diperoleh gambaran yang jelas dan rinci atas kelemahan-kelemahan siswa dalam 

menyelesaikan soal.  
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Untuk mengerjakan soal cetita matematika pada materi sistem persamaan 

linear dua variabel (SPLDV) siswa harus mampu memahami permasalah yang 

diberikan dalam soal tersebut dengan baik. [3] mengemukakan bahwa setiap 

siswa yang ingin  menyelesaikan soal-soal matematika, mereka harus mampu: (1) 

membaca masalah (reading), (2) memahami masala (comprehension), (3) 

transformasi masalah (transformation), (4) keterampilan proses (process skills), 

(5) penulisan jawaban (encoding). Dalam hal ini siswa belum mampu 

menyelesaikan masalah tersebut melalui lima tahap tersebut. Oleh karena itu, 

kesalahan-kesalahan  siswa  akan  dianalisis  berdasarkan  klasifikasi kesalahan 

Newman sehingga diketahui  kesalahan-kesalahan  yang  dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita materi sistem persamaan linear dua variabel.  

[4] mengatakan bahwa analisis kesalahan Newman diperkenalkan 

pertama kali pada pertengahan tahun 1970-an oleh M. Anne Newman. Dia 

adalah seorang guru matematika di Australia. Analisis kesalahan Newman terdiri 

dari lima kategori kesalahan yaitu kesalahan membaca  (Reading errors), 

kesalahan memahami soal (Comprehension errors), kesalahan transformasi 

(Transformation errors), kesalahan keterampilan proses (Process skill errors), 

dan kesalahan menuliskan jawaban (Encoding errors). 

Dalam metode Newman memiliki tahapan kesalahan membaca  (Reading 

errors) dimana kesulitan bahasa atau membaca dapat berpengaruh terhadap 

kemampuan anak dibidang matematika, khususnya pada soal matematika 

berbentuk soal cerita. kemampuan siswa dalam membaca  masalah merupakan 

kemampuan awal untuk menentukan kata kunci dari sebuah soal cerita, sehingga 

jika siswa tidak mempunyai kemampuan membaca masalah dengan baik maka 

besar kemungkinan siswa akan mengalami kesalahan dalam memahami soal-soal 

yang diberikan dalam bentuk soal cerita. Oleh karna itu peneliti mengunakan 

metode analisis kesalahan Newman. 
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Berdasarkan uraian diatas penulis terdorong untuk melakukan penelitian 

tentang “Analisis Kesalahan Siswa Dalam Penyelesaian Soal Cerita Materi 

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 

Kediri Tahun Pelajaran 2017/2018”. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan dan 

tingkat kesalahan yang dilkaukan siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kediri. 

Sehingga penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. [5] menyebutkan bahwa 

penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif bertujuan untuk 

membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematik, faktual, dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.  

Populasi dan sampel. Populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini 

adalah seluruh kelas VIII di SMP Negeri 2 Kediri tahun pemlajaran 2017/2018 

yang berjumlah 110 siswa. Hal ini sesuai dengan pendapatnya [6] Populasi 

adalah keseluruhan subjek penelitian. Kemudian [7] mengatakan populasi adalah 

wilayah generalisasi  terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu. Dan untuk sampelnya sebanyak 28 siswa. Menurut [8] 

sampel bermakna sebagai komponen-komponen yang mewakili populasi. Hal ini 

sejalan dengan pendapatnya Arikunto [9] yang mengatakan sampel adalah 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Pengambilan sampel harus dilakukan 

sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel (contoh) yang bener-bener dapat 

berfungsi sebagai contoh, atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang 

sebenarnya. pengambilan sampel dilakukan sebagai upaya peneliti menetapkan 

bagian dari populasi, dengan mempertimbangkan representasi dari elemen 

populasi, untuk memperoleh data dan informasi penelitian. Untuk menentukan 

sampel yang representatif, digunakan sampling. Sampling diartikan sebagai 
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teknik pengambilan sampel menurut [10]. Siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kediri 

terdiri dari siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Oleh karena itu, 

teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

proportional stratified random sampling. 

Proportional stratified random sampling digunakan bila populasinya 

mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen (sama) tetapi heterogen 

yaitu karateristik popolasi bervariasi dan berstrata secara proporsional [11]. 

Sampel berstrata digunakan apabila populasi terbagi atas tingkatan-tingkatan atau 

strata. Proportional stratified random sampling ini dilakukan dengan cara 

membuat strata, kemudian dari strata yang ada diambil sejumlah subjek secara 

acak. Jumlah subjek dari setiap strata disebut sebagai sampel penelelitian. [6] 

menjelaskan langkah-langkah mengelompokkan siswa dalam kemampuan tinggi, 

sedang dan rendah sebagai berikut: (a) Menjumlah semua nilai matematika 

siswa, (b) Mencari nilai rata-rata (mean) dan simpangan baku (standart deviasi) 

Pada penelitian ini, peneliti menggunkan microsoft office excel dalam 

melakukan perhitungan nilai rata-rata dan standar deviasi dan (c) Menentukan 

batas kelompok Secara umum, penentuan batas-batas kelompok dapat dilihat 

pada tabel 3.2 berikut: 

Tabel 3.1. Data pengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan kognitif 

Nilai ( ) Hasil Perhitungan Kriteria Jumlah Siswa 

    ̅ + SD    75,21 Tinggi 19 

 ̅ - SD      ̅ +SD 53,85       75,21 Sedang 74 

     ̅ – SD     53,85 Rendah 17 

Berdasarkan perhitungan pada tabel 3.2, diperoleh 19 siswa 

berkemampuan tinggi, 74 siswa berkemampuan sedang, dan 17 siswa 

berkemampuan rendah. Selanjutnya, untuk menentukan jumlah sampel yang 

diambil, digunakan penentuan pengambilan sampel menurut [6]. [6] yang 

mengatakan bahwa dalam menentukan anggota sampel dengan teknik ini 

(Proportional stratified random sampling), peneliti mengambil wakil dari tiap-tiap 
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kelompok yang ada dalam populasi yang banyaknya disesuaikan dengan banyak 

anggota subjek yang ada di dalam masing-masing kelompok. 

Dalam penelitian ini, sampel yang diambil sebanyak 25% dari pupulasi. 

Sehingga diperoleh sampel sebanyak 28 siswa yang terdiri dari 5 siswa 

berkemampuan tinggi, 19 siswa berkemampuan sedang, dan 4 siswa 

berkemampuan rendah. Hal ini karena populasi dalam penelitian ini lebih dari 

100 orang. Pengambilan banyaknya sampel dalam penelitian ini sesuai dengan 

pendapat [6] yang mengatakan bahwa “Apabila subyek penelitian banyaknya 

kurang dari 100, lebih baik diambil semua. Selanjutnya jika banyak subjek 

penelitiannya lebih dari 100 atau subjeknya besar dapat diambil antara10%-15% 

atau 20%-25% dari populasi” 

[12] mengungkapkan bahwa instrumen penelitian merupakan alat bagi 

peneliti yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang relevan 

dengan permasalahan penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : (a) Tes esai (uraian). Tes esai menurut [13] adalah suatu bentuk tes yang 

terdiri dari pertanyaan atau suruhan yang menghendaki jawaban yang berupa 

uraian-uraian yang relatif panjang. Tes dalam penelitian ini terdiri dari 2 soal 

cerita materi sistem persamaan linear dua variabel yang telah disampaikan dalam 

pembelajaran dan sesuai dengan kurikulum 2013. Tes ini telah divalidasi oleh 

dua ahli, yaitu Bapak Dr. Harry Soeprianto, M.Si dan Bapak Dr.Sutarto, M.Pd 

tes yang digunakan dalam penelitian ini sudah layak untuk digunakan. (b) 

Pedoman wawancara. [6] mengatakan bahwa pedoman wawancara adalah 

pertanyaan-pertanyan yang akan ditanyakan pewawancara kepada orang yang 

akan diwawancara. Pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan pewawancara 

terkait dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita materi sistem persamaan linear dua variabel berdasarkan klasifiaksi 

kesalahan Newman. Kesalahan tersebut terdiri dari kesalahan membaca, 

kesalahan memahami soal, kesalahan transforamsi, kesalahan keterampilan 

proses, dan kesalahan penulisan jawaban. Pedoman wawancara dalam penelitian 
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ini telah divalidasi oleh oleh dua ahli, yaitu Bapak Dr. Harry Soeprianto, M.Si 

dan Bapak Dr.Sutarto, M.Pd tes yang digunakan dalam penelitian ini sudah layak 

untuk digunakan. 

Kemudian Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah : (a) Metode tes. Tes menurut [6] adalah alat atau prosedur yang 

digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara 

dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Dalam penelitian ini, peneliti 

memberikanan tes terhadap subyek penelitian untuk memperoleh data kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan soal. (b) Wawancara. [6] menjelaskan wawancara 

adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari 

responden dengan cara tanya jawab sepihak 

Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 

deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang 

menggunakan tolak ukur. Analisis data ini bertujuan untuk mengukur sejauh 

mana variabel yang diteliti telah sesuai dengan tolak ukur yang sudah 

ditentukan. Berikut disajikan lebih jelas tentang analisis yang dilakukan : (a) Tes 

esai (uraian). Pada penelitian ini, kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita materi sistem perssamaan linear dua variabel 

disesuaikan dengan indikator kesalahan yang telah ditetapkan untuk mengetahui 

kesalahan apa yang dilakukan siswa berdasarkan klasifikasi kesalahan Newman. 

Selanjutnya, untuk menentukan tingkat kesalahan yang dilakukan siswa, dicari 

persentase kesalahan yang mereka lakukan dan disesuaikan dengan kategori 

kesalahan yang telah ditetapkan. Untuk mencari persentase kesalahan yang 

dilakukan siswa, terlebih dahulu mencari skor kesalahan yang diperoleh siswa. 

Skor tersebut dibuat berdasarkan kesalahan yang dilakukan siswa dalam setiap 

langkah penyelesaian yang ada pada kunci jawaban yang telah dibuat. Hal ini 

berpedoman pada pendapat [14] yang mengatakan bahwa pada tes esai, 

kebenaran jawaban bertingkat sesuai dengan derajad kesesuaian jawaban siswa 

dengan kunci jawabannya. Namun, dalam penelitian ini, skor yang dicari adalah 
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skor kesalahan, bukan skor kebenaran. Stelah mentukan skor kesalahan siswa 

kemudian dihutung  presentasi kesalahan yang dilakukan siswa mengunakan 

rumus sebagai berikut. (a) Untuk mencari pesentase kesalahan yang dilakukan 

setiap siswa digunakan rumus sebagai berikut : 

    
   

   
      

Keterangan: 

                            siswa ke-i pada jenis j 

   i    1 (siswa ke-1), 2 (siswa ke-2),..., 28 (siswa ke-28) 

   j   Kesalahan membaca (R), kesalahan memahami soal (C), kesalahan  

transformasi (T), kesalahan keterampilan proses (P), kesalahan penulisan 

jawaban (E) 

                                                                 semua     

soal 

                                          siswa ke-i pada jenis j untuk  

semua soal. 

(b) Untuk mencari pesentase kesalahan yang dilakukan semua siswa  digunakan 

rumus sebagai berikut : 

   
  

  
      

Selanjutnya wawancara dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih 

mendalam tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa. Siswa yang 

diwawancara adalah 6 siswa yang paling banyak melakukan kesalahan, baik dari 

siswa yang berkemampuan tinggi, siswa yang berkemampuan sedang, dan siswa 

yang berkemampuan rendah. 
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III. HASIL PENELITIAN 

Data yang diperoleh dari hasil tes dan wawancara kesalahan-kesalahan 

yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi sistem 

persamaan linear dua veriabel pada kelas VIII SMP Negeri 2 kediri tahun 

ajaran 2017/2018 berdasarkan klasifikasi kesalahan Newman adalah: (a) 

kesalahan membaca, dimana siswa salah dalam menuliskan informasi   utama 

yang terdapat pada soal; (b) kesalahan memahami soal, dimana siswa tidak 

menuliskan yang diketahui, salah menuliskan yang diketahui, tidak lengkap 

menuliskan yang diketahui, tidak menuliskan yang ditanyakan soal, salah 

dalam menuliskan yang ditanyakan soal dan tidak lengkap menuliskan yang 

ditanyakan soal; (c) kesalahan transformasi, dimana siswa tidak dapat  

menuliskan pemisalan variabel  yang dipakai pembuatan model, salah dalam 

menuliskan pemisalan variabel yang dipakai pada pembuatan model, tidak 

dapat menuliskan model matematika, tidak menulisakn operasi/rumus yang 

digunakan dalam menyelesaikan model matematika, salah dalam menulisakn 

operasi/rumus yang digunakan dalam menyelesaikan model matematika, tidak 

lengkap menulisakn operasi/rumus yang digunakan dalam menyelesaikan 

model matematika; (d) kesalahan keterampilan proses, dimana siswa salah 

dalam melakukan perhitungan/prosedur penyelesaian dan tidak dapat 

melanjutkan prosedur penyelesaian (macet); (e) kesalahan penulisan jawaban, 

dimana siswa yang tidak menuliskan kesimpulan, salah dalam menuliskan 

kesimpulan dan tidak lengkap menuliskan kesimpulan.  

Tingkat kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

adalah: (a) kesalahan membaca, tingkat kesalahan tersebut adalah sangat 

rendah dengan persentase 18,75 %, (b) kesalahan memahami soal, tingkat 

kesalahan tersebut adalah sangat rendah dengan persentase 60,71%, (c) 

kesalahan transformasi, tingkat kesalahan yang dilakukan tersebut sangat 

rendah dengan persentase 44,48 %, (d) kesalahan keterampilan proses, tingkat 
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kesalahan yang dilakukan tersebut sangat rendah dengan persentase 58,04 %, 

dan (e) kesalahan penulisan jawaban, tingkat kesalahan yang dilakukan tinggi 

dengan persentase 66,07 %. 

 

IV. PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil yang terungkap pada hasil penelitian tentang 

kesalahan-kesalahan dan tingkat kesalahan yang dilakukan siswa kelas VIII 

SMP Negeri 2 Kediri, berikut disajikan penjelasan tentang tingkat kesalahan 

yang dilakukan siswa. 

 

              Gambar 5.1 Diagram batang persentase setiap jenis kesalahan 

 

Berdasarkan Gambar 5.1 terlihat bahwa persentase pada tahap kesalahan 

penulisan jawaban yaitu 66.07% tingkat kesalahan tinggi, tingkat kesalahan 

sedang pada tahapan kesalahan memahami, tingkat kesalahan rendah pada 

tahapan transformasi dan keterampilan proses, dan tingkat kesalahan sangat 

rendah pada tahapan membaca. 

Berdasarkan gambar 5.1 diagram batang yang terdapat pada hasil 

penelitian, terlihat bahwa tingkat kesalahan membaca yang dilakukan semua 
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siswa masuk dalam kategori sangat rendah dengan persentase kesalahan sebesar 

18,75 %. Setiap siswa melakukan kesalahan membaca dengan kategori sangat 

rendah  dan kategori rendah dalam menyelesaikan soal yang diberikan. 

Persentase kesalahan yang mereka lakukan untuk kategori sangat rendah terdiri 

dari 23 orang  yaitu S1, S2, S3, S4, S5, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, 

S19, S20, S21, S22, S23, S24, S25 dan S26  dengan presentase berkisar antara  0% sampai 

dengan 25%  dan untuk kategori  tingkat kesalahan rendah terdiri dari 4 0rang, 

yaitu S6, S24, S27, dan S28  dengan presentase  sebesar 50%. Hal tersebut terungkap 

pada tabel 4.6 yang terdapat pada bab hasil penelitian. Tingkat kesalahan 

membaca siswa ini menunjukkan bahwa secara umum mereka sudah dapat 

membaca soal dengan baik. 

Tingkat kesalahan memahami soal yang dilakukan semua siswa secara 

umum masuk dalam kategori sedang dengan persentase kesalahan sebesar 60,71 

%. Berdasarkan tabel 4.6 yang terdapat pada hasil penelitian, terlihat bahwa 

setiap siswa melakukan kesalahan memahami soal. Untuk tingkat kesalahan 

sangat rendah terdiri dari 2 orang, yaitu S25, dan S26. Persentase kesalahan yang 

mereka lakukan berkisar antara 0% sampai dengan 33%. Kesalahan memahami 

soal dengan tingkat kesalahan rendah terdiri dari 4 orang, yaitu, S19, S23. S24,  dan 

S27. Dengan persentase kesalahan yang mereka lakukan berkisar antara 42% 

sampai dengan 50%. Kesalahan memahami soal dengan tingkat kesalahan sedang 

terdiri dari 5 orang, yaitu S8, S14, S16. S22, dan S28. Dengan persentase kesalahan 

yang mereka lakukan 58%. sedangkan Kesalahan memahami soal dengan tingkat 

kesalahan tinggi terdiri dari 15 orang, yaitu S1, S2, S3, S6, S7, S9, S10, S11, S13. S15, S17, 

S18, S20, dan S21. Dengan persentase kesalahan yang mereka lakukan berkisar 

antara 67% sampai dengan 75%. Dan untuk persentase tingkat kesalahan sangat 

tinggi 2 orang yaitu S4  dan 53 dengan presentase kesalahan 83%. 

Tingkat kesalahan transformasi yang dilakukan semua siswa secara 

umum masuk dalam kategori rendah dengan persentase kesalahan sebesar 48,48. 

Siswa degan tingkat kesalahan sangat rendah terdiri dari 18 orang, yaitu S2, S3, S4, 
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S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15, S16, S17, S18, S19, dan S20 dengan persentase 

keselahan berkisar antara  11% sampai 39% . Siswa dengan tingkat kesalahan 

rendah terdiri dari 3 orang, yaitu S1, S13, dan S21 dengan persentase keselahan 44% 

. Sedangkan, Siswa dengan tingkat kesalahan sangat tinggi terdiri dari  7 orang, 

yaitu S22, S23, S24, S25, S26, S27, dan S28 dengan persentase keselahan berkisar antara 

89% sampai dengan 100%. Hal ini berdasarkan tabel 4.6 yang terdapat pada hasil 

penelitian.  

Tingkat kesalahan keterampilan proses soal yang dilakukan siswa secara 

umum masuk dalam kategori sedang dengan persentase kesalahan sebesar 58,04 

%. Berdasarkan tabel 4.6  yang terdapat pada hasil penelitian, terlihat bahwa 

semua siswa melakukan kesalahan keterampilan proses. Untuk tingkat kesalahan 

sangat rendah terdiri dari 6 orang, yaitu S1, S2, S3, S10, S12, dan S16,.  Persentase 

kesalahan yang mereka lakukan berkisar antara  0% sampai dengan 25%. 

Kesalahan keterampilan proses dengan tingkat kesalahan rendah terdiri dari 12 

orang, yaitu S7, S8, S9, S11, S13, S14, S15, S17, S18, S19, S20 dan S21. Dengan persentase 

kesalahan 50%. Kesalahan keterampilan proses dengan tingkat kesalahan tinggi 

terdiri dari 4 orang, yaitu S4, S5, S6, dan S23. Dengan persentase kesalahan 75%. 

Sedangkan  kesalahan keterampilan proses dengan tingkat kesalahan  sangat 

tinggi terdiri dari 6 orang, yaitu S22, S24, S25, S26, S27, dan S28. Dengan persentase 

kesalahan 100%. 

Kesalahan penulisan jawaban yang dilakukan siswa, tingkat kesalahan 

tersebut secara umum masuk dalam kategori tinggi dengan persentase kesalahan 

sebesar 66,07 %. Berdasarkan tabel 4.6 yang terdapat pada hasil penelitian, 

terlihat bahwa semua siswa melakukan kesalahan penulisan jawaban. Untuk 

tingkat kesalahan sangat rendah terdiri dari 5 orang siswa, yaitu S3, S8, S10, S12, 

dan S13.  Persentase kesalahan yang mereka lakukan berkisar antara  17% sampai 

dengan 33%. Kesalahan penulisan jawaban dengan tingkat kesalahan rendah 

terdiri dari 6 orang siswa, yaitu S1, S16, S17, S18, S19, dan S21. Dengan persentase 

kesalahan 50%. Kesalahan penulisan jawaban dengan tingkat kesalahan tinggi 
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terdiri dari 6 orang siswa, yaitu S2, S6, S7, S9, S11, dan S14. Dengan persentase 

kesalahan 67%. Sedangkan  kesalahan penulisan jawaban dengan tingkat 

kesalahan  sangat tinggi terdiri dari 11 orang siswa, yaitu S4, S5, S15, S20, S22, S23, 

S24, S25,  S26, S27, dan S28. Dengan Persentase kesalahan yang mereka lakukan 

berkisar antara  83% sampai dengan 100%. 

 

V. PENUTUP 

1. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka 

dapat  disimpulan sebagai berikut: 

1. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita materi sistem persamaan linear dua veriabel pada kelas VIII SMP 

Negeri 2 kediri tahun ajaran 2017/2018 berdasarkan klasifikasi kesalahan 

Newman adalah: 

a. kesalahan membaca, dimana siswa salah dalam menuliskan informasi   

utama yang terdapat pada soal;  

b. kesalahan memahami soal, dimana siswa tidak menuliskan yang 

diketahui, salah menuliskan yang diketahui, tidak lengkap menuliskan 

yang diketahui, tidak menuliskan yang ditanyakan soal, salah dalam 

menuliskan yang ditanyakan soal dan tidak lengkap menuliskan yang 

ditanyakan soal; 

c. kesalahan transformasi, dimana siswa tidak dapat  menuliskan 

pemisalan variabel  yang dipakai pembuatan model, salah dalam 

menuliskan pemisalan variabel yang dipakai pada pembuatan model, 

tidak dapat menuliskan model matematika, tidak menulisakn 

operasi/rumus yang digunakan dalam menyelesaikan model 
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d. matematika, salah dalam menulisakn operasi/rumus yang 

digunakan dalam menyelesaikan model matematika, tidak 

lengkap menulisakn operasi/rumus yang digunakan dalam 

menyelesaikan model matematika; 

e. kesalahan keterampilan proses, dimana siswa salah dalam 

melakukan perhitungan/prosedur penyelesaian dan tidak dapat 

melanjutkan prosedur penyelesaian (macet);  

f. kesalahan penulisan jawaban, dimana siswa yang tidak 

menuliskan kesimpulan, salah dalam menuliskan kesimpulan 

dan tidak lengkap menuliskan kesimpulan. 

2. Tingkat kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita materi sistem persamaan linear dua veriabel pada kelas VIII 

SMP Negeri 2 kediri tahun ajaran 2017/2018 berdasarkan klasifikasi 

kesalahan Newman adalah: 

a. kesalahan membaca, tingkat kesalahan tersebut adalah sangat 

rendah dengan persentase 18,75 %,  

b. kesalahan memahami soal, tingkat kesalahan tersebut adalah 

sedang dengan persentase 60,71%,  

c. kesalahan transformasi, tingkat kesalahan yang dilakukan tersebut 

rendah dengan persentase 44,48 %,  

d. kesalahan keterampilan proses, tingkat kesalahan yang dilakukan 

tersebut sedang dengan persentase 58,04 %, dan   

e. kesalahan penulisan jawaban, tingkat kesalahan yang dilakukan 

tinggi dengan persentase 66,07 %. 

 

2.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi sistem persamaan 

linear dua veriabel pada kelas VIII SMP Negeri 2 kediri tahun ajaran 

2017/2018 berdasarkan klasifikasi kesalahan Newman, saran yang ingin 

disampaikan peneliti adalah sebagai berikut: 
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1. Disarankan melakukan wawancara untuk mengetahui kesalahan siswa 

tentang makna simbol yang terdapat pada soal agar mendapatkan 

informasi lebih jelas tentang pemahaman siswa tentang makna simbol. 

2. Pada saat penelitian, ada siswa yang tidak menuliskan yang 

ditanyakan pada lembar jawaban soal, meskipun telah dituliskan 

format jawaban yang harus diisi siswa. Agar hal tersebut tidak 

terulang lagi, sebaiknya peneliti memberitahukan kepada semua siswa 

bahwa setiap yang mereka tulis pada lembar jawaban tersebut 

(diketahui, ditanyakan, penyelesaian, dan kesimpulan), akan 

memperoleh nilai. Selain itu, dapat juga meminta tolong kepada guru 

yang mengajarkan mereka untuk menegaskan kepada mereka, bahwa 

mereka harus menuliskan jawaban sesuai dengan format jawaban yang 

telah diberikan, jika mereka memang benar-benar mengetahui 

jawabannya. 

3. Diperlukan penelitan lanjutan untuk mengkonfirmasi, membantah, 

ataupun memperluas temuan ini khususnya tentang penyebab 

terjadinya kesalahan siswa dan hubungan antara setiap jenis 

kesalahan. 

4. Pada penelitian ini, dominan kesalahan pada kesalahan transformasi, 

keterampilan proses, dan penulisan jawaban. Hal ini mungkin berarti 

karena kurang diperhatikan proses penyelesaian soal dan operasi yang 

sesuai, sehingga kedepannya mungkin perlu ditekankan. 

5. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

sekolah dalam menyusun kebijakan dan strategi pengembangan 

pendidikan. 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

[1]  Arikunto, Suharsimi. 2016. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: 

Bumi Aksara 

_______. 1997. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: 

Rineka Cipta. 

_______. 2013a. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: 

Rineka Cipta. 

_______. 2013b. Manajemen Penelitian. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 

[2] Indrawan danYaniawati. 2014. Metodologi Penelitian. Bandung : PT 

Refika Aditama. 

[3] Nazir, M. 2009. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. 

[4] Purwanto. 2014. Evaluasi Hasil Belajar. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 

[5]  Rahardjo, Marsudi dan Waluyati, Astuti.2011. Pembelajaran Soal Cerita 

Operasi Hitung Campuran di SekolahDasar. Yogyakarta: Kementerian 

Pendidikan Nasional. 

[6]  As’ari A.R, Tohir M, Valentino E, Imron Z, Taufiq. 2017. Matematika 

kelas VIII SMP/MTs Edisi Revisi 2017, Solo : Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia.   

[7] Ashlock. (2003). Guiding each child’s learning of mathematics. 

Colombus: Bell Company. 

[8] Atim, Mohammad. 2008.  Analisis  Kesalahan Siswa  dalam  

Menyelesaikan  Soal  Terapan Sistem  Persamaan  Linear  Dua  Variabel  

di Kelas  X  MAN  Gresik. Surabaya: Unesa. 

[9] Budiyono. 2008. Kesalahan  Mengerjakan  Soal  Cerita  dalam  

Pembelajaran Matematika. Universitas Surabaya. 

[10] Ellerton,  Nerida  dan  Clements.  M.  A.  1996.  Newman  error  

analysis:  A comparative study involving Year 7 students in Malaysia 

and Australia . In C. Clarkson (Ed.), Technology and mathematics 

education (pp. 186-193). Melbourne: Mathematics education Research 

Group of Australia. 

[11] Ketterline-Geller,L.R&Yovanoff,P.(2009). Diag nostic assessementsin 

mathematic stosupport instructional decisionmaking. Practical 

Assessement, Research & Evaluation, 14(16),2-11. 

 [12] Legutko,  Maria.  2008.  An  Analysis  Of  Students  Mathematical  

Errors  In  The Teaching Research Process. Prosiding Handbook of 

Mathematics Teaching Research. Kraków: University of Kraków. 

 [13]  Prakitipong, Natcha dan Nakamura, Satoshi. 2006. Analysis of 

Mathematics Performance of Grade Five Students in Thailand Using 

Newman Procedure. Journal of International Cooperation in Education, 

Vol.9, No.1, pp.111-122. Hiroshima: Hiroshima University. 



17 

 

 

 

[14] Nurkancana, W dan Sunartana. 1990. Evaluasi Hasil Belajar. Surabaya: 

Usaha Nasional. 

[15] Romadiastri, Yulia. 2012. Analisis Kesalahan Mahasiswa Matematika 

Dala m Menyelesaikan Soal-Soal Logika. Jurnal. Semarang: Fakultas 

Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang. 

[16]  Wijaya dan Masriyah.2013. Analisis Kesalahan Siswa dalam 

Menyelesaikan Soal Cerita Materi Sistem Persamaan Linear Dua 

Variabel. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. 

 


