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Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui tingkat kesalahan dan faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya kesalahan dalam menyelesaikan soal terkait materi fungsi berdasarkan 

metode analisis kesalahan Newman yang dilakukan oleh siswa kelas X Jurusan IPA Semester 2 

MAN 2 Mataram tahun pelajaran 2017/2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. 

Sampel yang diambil sebanyak 32 siswa dengan teknik sampling menggunakan proportional 

stratified random sampling. Metode pengumpulan data menggunakan metode tes dan 

wawancara. Berdasarkan hasil analisis jawaban siswa, diperoleh persentase dan tingkat 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal fungsi yaitu, kesalahan membaca sebesar 30.77% dan 

tingkat kesalahan rendah, kesalahan memahami sebesar 35,62% dan tingkat kesalahan rendah, kesalahan 

transformasi sebesar 72,11% dan tingkat kesalahan tinggi, kesalahan keterampilan proses sebesar 58,87% 

dan tingkat kesalahan tinggi, serta kesalahan penulisan jawaban sebesar 85,07% dan tingkat kesalahan 

sangat tinggi. Faktor penyebab terjadinya kesalahan dalam menyelesaikan soal fungsi yang dilakukan 

oleh siswa adalah dikarenakan siswa tidak memahami maksud soal yang ditanyakan, tidak terbiasa 

menyelesaikan permasalahan (soal cerita) pada materi fungsi, tidak teliti dalam membaca 

petunjuk soal maupun soal, dalam menuliskan jawaban, ataupun dalam melakukan perhitungan, 

lupa dengan rumus dan langkah-langkah penyelesaian, keinginan menjawab singkat /tergesa-

gesa dalam menjawab.  

 

Kata kunci: Analisis kesalahan, analisis kesalahan Newman, materi fungsi  
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This research was aimed at investigating level of error and its factor in solving function 

questions based on Newman’s error analysis method made by students of grade X MAN 2 

Mataram in the 2
nd

 Semester academic years 2017/2018. The type of this research was  

descriptive analysis. The samples were 32 students, with sampling method by using  

proportionate stratified random sampling. The technique of data collection used test and  

interview. The result showed that error percentage of students were 30.77% for reading errors 

with low category, 35.62% for comprehension errors with low category, 72.11% for 

transformation errors with high category, 58.87% for process skill errors with high category, and 

85.07% for encoding errors with very high category. The cause of students’  errors  in  solving  

function  question  were they  didn’t  understand  the question, didn’t get used in solving kind of 

question in function (word problem), their inaccuracy in reading  the  questions  and  writing  the  

answer also doing calculation, their low memory about the formula and step of problem solving. 

Moreover the students wanted to answer it shortly without realizing what was known and 

questioned. 

 

Key word : error analysis, Newman’s error analysis, function material  
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PENDAHULUAN 

 Matematika merupakan salah satu bidang ilmu yang sangat penting dipelajari oleh siswa 

dikarenakan dengan mempelajarinya mampu membangun konsep matematika yang nantinya 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari
[1]

. Salah satu materi dalam bidang matematika adalah 

mengenai relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi merupakan konsep matematika yang sangat 

penting karena aplikasinya yang begitu luas, banyak digunakan baik dalam cabang-cabang 

matematika maupun dari luar bidang matematika
[2]

. Oleh karena itulah diperlukan penguasaan 

konsep matematika khususnya fungsi pada siswa kelas X, tak terkecuali siswa kelas X MAN 2 

Mataram. Hal tersebut dapat dilihat dari keterampilan siswa dalam menyelesaikan soal yang 

berhubungan dengan fungsi. 

 Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa penguasaan matematika siswa kelas X MAN 2 

Mataram tahun pelajaran 2017/2018 khususnya pada materi fungsi masih tergolong rendah. Hal 

ini dibuktikan dengan data nilai rata-rata UTS, UAS gasal pada mata pelajarna matematika dan 

ulangan harian materi fungsi semester genap sesuai pada Tabel 1.  

Tabel 1 Data Nilai UTS, UAS Gasal Matematika dan Ulangan Harian (UH) Materi Fungsi  

No Kelas 

Nilai UTS Nilai UAS UH Materi Fungsi 

Rata-

Rata 

Ketuntasan 

Klasikal 

Rata-

Rata 

Ketuntasan 

Klasikal 

Rata-

Rata 

Ketuntasan 

Klasikal 

1. 
X MIA 

Unggulan 
68,9 37,50% 72,55 52,50% 62,35 45,00% 

2. X MIA 1 64,34 29,55% 69,43 29,55% 37,70 18,18% 

3. X MIA 2 62,57 11,90% 65,62 11,90% 35,38 14,29% 

4. X MIA 3 57,02 19,05% 52,52 00,00% 57,12 21,43% 

5. X MIA 4 59,45 30,95% 70,17 42,86% 55,98 42,86% 

(sumber : Daftar nilai matematika oleh guru MAN 2 Mataram)  

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa rata-rata nilai UAS dan UTS gasal siswa kelas X MAN 

2 Mataram berkisar antara 52 – 72. Sementara ketuntasan klasikal tertinggi mencapai 52%. 

Disisi lain terjadi penurutan rata-rata siswa dalam menyelesaikan soal terkait ulangan harian 

materi fungsi yang berkisar antara 35 – 62 dan ketuntasan klasikal tertinggi mencapai 45%. Hasil 

ini tentunya belum mencapai KKM yang diberlakukan di lembaga pendidikan tersebut yaitu 

sebesar 75 dan ketuntasan klasikal sebesar 85%.  

Masih rendahnya nilai siswa serta masih banyaknya siswa yang belum tuntas ini diakibatkan 

oleh adanya kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal matematika. Faktor 

penyebab kesalahan itu sendiri dapat dilihat dari faktor penyebab kesulitan belajar siswa
[3]

. 
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Berdasarkan hasil wawancara mengenai kesulitan-kesulitan yang biasanya dilakukan oleh siswa 

kelas X MAN 2 Mataram dalam menyelesaikan soal matematika, guru menduga bahwa sebegian 

besar siswa merasa kesulitan atau kebingungan didalam menyelesaikan soal berbentuk cerita 

khususnya pada saat siswa mengubah permasalahan dalam soal cerita ke dalam bahasa atau 

model matematika. Kesulitan-kesulitan siswa berdasarkan observasi guru selama mengajar 

tersebut belum dikaji secara mendetail sehingga tidak didapatkan data yang pasti mengenai 

dimana saja letak kesalahan siswa serta faktor-faktor penyebab terjadinya kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika.  

Kesalahan-kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika diatas tentunya perlu 

diatasi segera sehingga kesalahan yang sama tidak dilakukan kembali atau kesalahan tersebut 

dapat diminimalisir oleh siswa. Berdasarkan kondisi tersebut maka kegiatan menganalisis 

kesalahan siswa perlu dilakukan, termasuk pengkajian mengenai faktor-faktor apa saja yang 

dapat mengakibatkan siswa melakukan kesalahan tersebut. Melalui analisis kesalahan akan 

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

soal. Salah satu metode analisis kesalahan adalah analisis kesalahan Newman. Analisis kesalahan 

Newman dirancang sebagai prosedur diagnostik sederhana dalam menyelesaikan soal cerita 

matematis (mathematical word problems
)[4]

. Newman menyebutkan bahwa ketika seseorang 

hendak menjawab soal cerita matematis standar, maka ia akan melalui lima tahapan  diantaranya 

yaitu membaca (reading (R)), memahami (comprehension (C)); transformasi (transformation 

(T)); keterampilan proses (process skill (P)); penulisan jawaban (encoding ((E))
[5]

. Berdasarkan 

uraian diatas maka metode yang sesuai digunakan untuk menganalisis kesalahan adalah metode 

analisis kesalahan Newman dikarenakan karakteristik soal yang dianalisis menggunakan metode 

ini sesuai dengan jenis soal yang dianggap sulit diselesaikan oleh siswa serta kelas X  MAN 2 

Mataram tahun ajaran 2017/2018.  

Oleh karena itu, dalam penelitian ini dicoba untuk menganalisis kesalahan siswa kelas X 

Semeseter 2 MAN 2 Mataram tahun ajaran 2017/2018 dalam menyelesaikan soal matematika 

pada materi fungsi dengan metode analisis kesalahan Newman guna mengetahui bagaimana 

tingkat kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa serta faktor-faktor yang mengakibatkan 

terjadinya kesalahan dalam menyelesaikan soal pada materi ini. 
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METODE PENELITIAN  

 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di MAN 2 

Mataram dengan sujek penelitian siswa kelas X jurusan IPA MAN 2 Mataram tahun pelajaran 

2017/2018. Ukuran sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 32 dari 210 atau 15% 

dari total populasi dengan teknik pengambilan sampel menggunakan proportional stratified 

random sampling dengan 3 strata yaitu kemampuan matematika siswa berkategori tinggi, sedang 

dan rendah. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal tes uraian yang memuat 

3 butir soal mengenai materi fungsi khususnya fungsi komposisi dan invers serta pedoman 

wawancara. Metode pengumpulan data dengan melaksanakan tes dan wawancara kepada siswa 

dengan mengambil 4 siswa sebagai subjek yang diwawancarai.  

 Data berupa jawaban siswa yang telah diperoleh dan disesuaikan dengan indikator 

kesalahan digunakan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan siswa. Selanjutnya ditentukan 

kesalahan yang dilakukan siswa berdasarkan klasifikasi kesalahan Newman. Untuk mengetahui 

tingkat  kesalahan, dicari persentase kesalahan yang dilakukan siswa terlebih dahulu, selanjutnya  

ditentukan tingkat kesalahan yang mereka lakukan dengan merujuk pada kategori kesalahan 

yang telah ditetapkan. Rumus untuk mencari persentase  kesalahan siswa adalah sebagai berikut: 

𝑃𝑗 =
𝑛𝑗

𝑁𝑗
× 100% 

Dengan keterangan 𝑃𝑗 = Persentase  kesalahan semua siswa pada letak kesalahan ke-j, j = 1 

(reading errors), 2 (comprehension errors), 3 (transformation errors), 4 (process skill errors), 5 

(encoding errors), 𝑛𝑗 = Skor kesalahan yang dilakukan semua siswa pada letak kesalahan ke-j  

untuk semua soal dan 𝑁𝑗 = Skor total kemungkinan kesalahan yang  dilakukan semua siswa pada 

letak kesalahan ke-j untuk semua soal
[6]

. Kategori kesalahan siswa yang mengacu pada 

pendekatan PAP sebagai berikut 
[7]

 .  

Tabel 2 Kategori Kesalahan Siswa Dilihat dari Persentase Kesalahan yang Dilakukan  

No Interval (%) Kategori 

1. 75 ≤ 𝑃𝑖𝑗 ≤ 100 75 ≤ 𝑃𝑗 ≤ 100 Sangat tinggi 

2. 58 ≤ 𝑃𝑖𝑗 < 75 58 ≤ 𝑃𝑗 < 75 Tinggi 

3. 42 ≤ 𝑃𝑖𝑗 < 58 42 ≤ 𝑃𝑗 < 58 Sedang 

4. 25 ≤ 𝑃𝑖𝑗 < 42 25 ≤ 𝑃𝑗 < 42 Rendah 

5. 0 ≤ 𝑃𝑖𝑗 < 25 0 ≤ 𝑃𝑗 < 25 Sangat rendah 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Berdasarkan jawaban siswa diperolah hasil berupa tingkat kesalahan siswa pada tiap klasifikasi 

kesalahan Newman secara keseluruhan serta dilihat berdasarkan kemampuan siswa maupun 

dilihat pada tiap butir soal yang berturut-turut dapat diamati pada Tabel 3, Tabel 4, dan Tabel 5.  

Tabel 3 Tingkat Kesalahan Siswa Kelas dalam Menyelesaikan Soal Fungsi  

No Letak  Kesalahan 
Total Skor 

Kesalahan Siswa 
Persentase 

Tingkat 

Kesalahan 

1 Membaca (R) 128 30.77% Rendah 

2 Memahami (C) 718 35.62% Rendah 

3 Transformasi (T) 623 72.11% Tinggi 

4 Keterampilan proses (P) 2091 58.87% Tinggi 

5 Penulisan jawaban (E) 245 85.07% Sangat tinggi 

 

Tabel 4 Tingkat Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Materi Fungsi Berdasarkan Kategori 

Kemampuan Siswa 

Kategori 

Kemampuan  
Ket. 

Tipe Kesalahan 

R C T P E 

Rendah 

Skor 29 147 147 535 51 

Persentase 37% 39% 91% 80% 94% 

Tingkat 

kesalahan 
Rendah Rendah 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

  

Sedang 

Skor 73 457 373 1229 154 

Persentase 30% 36% 68% 55% 83% 

Tingkat 

kesalahan 
Rendah Rendah Tinggi Sedang 

Sangat 

Tinggi 

  

Tinggi 

Skor 26 114 103 327 40 

Persentase 28% 32% 69% 49% 83% 

Tingkat 

kesalahan 
Rendah Rendah Tinggi Sedang 

Sangat 

Tinggi 

 

 

Tabel 5 Tingkat Kesalahan Siswa pada Tiap Butir Soal Fungsi  

No Soal Ket. 
Tipe Kesalahan 

R C T P E 

1 

Skor 66 256 270 716 86 

Persentase 41% 35% 70% 60% 90% 

Tingkat 

kesalahan 
Rendah Rendah Tinggi Tinggi 

Sangat 

Tinggi 
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No Soal Ket. 
Tipe Kesalahan 

R C T P E 

2 

Skor 12 198 141 670 81 

Persentase 13% 36% 73% 57% 84% 

Tingkat 

kesalahan 

Sangat 

Rendah 
Rendah Tinggi Sedang 

Sangat 

Tinggi 

3 

Skor 50 264 212 705 78 

Persentase 31% 36% 74% 60% 81% 

Tingkat 

kesalahan 
Rendah Rendah Tinggi Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

 

Tabel 6 dan Tabel 7 berturut-turut menunjukkan persentase siswa yang melakukan 

kesalahan pada tiap klasifikasi Newman untuk tiap butir soal dan rata-rata nilai benar dan salah 

siswa dalam menyelesaikan soal berdasarkan kategori kemampuan siswa.  

Tabel 6 Persentase Banyaknya Siswa yang Melakukan Kesalahan Tiap Klasifikasi Newman 

pada Tiap Butir Soal Fungsi  

Tipe 

Kesalahan 

Persentase Siswa Melakukan 

Kesalahan pada Tiap Butir Soal 

No. 1 No. 2 No. 3 

R 75% 19% 69% 

C 100% 100% 94% 

T 100% 100% 100% 

P 100% 94% 97% 

E 100% 94% 84% 

 

Tabel 7 Nilai dan Skor Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Fungsi Berdasarkan  

Kategori Kemampuan Siswa 

Keterangan 
Kemampuan Siswa 

R S T 

Total Nilai 73 586 200 

Rata-rata 12.16 29.30 33.33 

 
Skor kesalahan 408 1018 280 

Rata-rata 67.94 50.92 46.71 

 

Sementara itu, melalui pelaksanaan wawancara yang dilakukan diperoleh data mengenai 

faktor penyebab siswa melakukan kesalahan. Namun setelah penelitian, selain memperoleh data 

melalui wawancara juga diperoleh melalui tanggapan siswa terkait alasan melakukan kesalahan 

yang ditulis pada lembar jawaban siswa. Tanggapan mengenai penyebab siswa melakukan 

kesalahan tersebut ditulis oleh 6 siswa.   
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Pembahasan 

1. Kesalahan membaca (reading errors) 

Kesalahan pada tahap membaca merupakan kesalahan dengan persentase kesalahan 

paling kecil diantara klasifikasi kesalahan lainnya yang dilakukan oleh siswa kelas X MAN 

2 Mataram yaitu sebesar 30,77% Sesuai Tabel 1. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Singh yang menyimpulkan persentase kesalahan 

membaca adalah persentase terkecil diantara 5 klasifikasi kesalahan Newman
[8]

. Indikator 

pada tahap membaca cukup sederhana dibandingkan indikator pada tahap lainnya yaitu 

menuliskan kembali simbol dan mengenali beberapa kata kunci yang termuat pada soal. 

Kesalahan membaca ditandai dari ketidakmampuan siswa membaca kata kunci atau simbol 

yang tertulis pada masalah
[9]

. Oleh karena itu kegiatan pada tahap ini tidak membutuhkan 

pemahaman siswa secara mendalam sehingga tak banyak siswa melakukan kesalahan 

membaca. Tabel 4 menunjukkan penurunan persentase kesalahan membaca seiring 

meningkatnya kemampuan siswa. Jadi dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa 

semakin tinggi kemampuan siswa dalam menguasai bidang matematika maka persentase 

melakukan kesalahan membaca semakin berkurang.   

Keterangan tambahan yang diperoleh dari hasil wawancara menyatakan penyebab 

siswa melakukan kesalahan pada indikator tidak menuliskan /mengilustrasikan kata kunci 

dikarenakan siswa tidak mengetahui kata-kata pada soal yang merupakan kata kunci. Hal ini 

salah satunya dikarenakan siswa tidak fokus membaca soal sehingga tidak dapat mengenali 

kata kunci yang termuat dalam soal tersebut. Sementara itu 1 dari 4 siswa yang telah 

diwawancarai melakukan kesalahan tidak menuliskan simbol, sedangkan 3 siswa tidak 

lengkap menuliskan simbol. Hal ini dikarenakan petunjuk soal untuk menuliskan simbol 

tidak dituliskan secara eksplisit pada lembar soal siswa.  

2. Kesalahan memahami (comprehension errors) 

Kesalahan memahami masalah terjadi ketika siswa mampu membaca pertanyaan tetapi 

tidak mampu mengerti apa saja yang perlu diketahui dan apa yang ditanyakan sehingga 

menyebabkan ia gagal dalam usahanya mencari solusi permasalahan
[8]

. Persentase kesalahan 

memahami yang dilakukan oleh siswa kelas X MAN 2 Mataram sebesar 35,62% sesuai 

Tabel 3 dan masih tergolong rendah. Kesalahan siswa pada tahap memahami dapat pula 

dilihat dari kategori kemampuan siswa seperti pada kesalahan membaca sesuai pada Tabel 4 
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yang dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat kemampuan siswa maka persentase 

kesalahan memahami menjadi semakin menurun. Hasil penelitian ini memiliki kemiripan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prakitipong dan Nakamura pada siswa kelas 5 

di Thailand. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa siswa yang berkemampuan baik 

memiliki kemampuan memahami lebih bagus (lebih kuat) dibandingkan dengan siswa 

berkemampuan kurang baik
[10]

.   

Terdapat 2 dari 4 siswa yang melakukan kesalahan pada indikator tidak dapat 

membedakan atau mendefinisikan istilah penting pada soal. Sementara itu 5 dari 6 siswa 

yang menuliskan tanggapan pada lembar jawaban juga melakukan kesalahan pada indikator 

yang sama. Diantara penyebab kesalahan adalah dikarenakan siswa menyatakan tidak paham 

mengenai maksud soal yang ditanyakan. Sebagian siswa mengatakan tidak terbiasa 

menyelesaikan soal-soal cerita terkait materi fungsi kecuali soal fungsi yang secara eksplisit 

ditulis dalam bentuk persamaan.   

3. Kesalahan transformasi (transformation errors) 

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa tingkat kesalahan siswa pada tahap transformasi 

tergolong tinggi dengan persentase kesalahan sebesar 72,11%. Hasil penelitian ini 

mempunyai kesamaan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli seperti 

Marinas dan Clements (1990), Ellerton dan Clements (1996), termasuk peneliti dari 

Thailand yaitu Shinghatat (1991). Studi mereka menyatakan bahwa sekitar 70% kesalahan 

yang dilakukan oleh siswa kelas 7 dalam menjawab soal matematika berada pada tahap 

memahami atau transformasi
[5]

. 

Kesalahan transformasi terjadi ketika siswa sudah memahami apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan pada soal tetapi gagal dalam mengidentifikasi operasi matematika yang 

tepat atau rangkaian operasi untuk melanjutkan ke tahap pemecahan masalah
[8]

. Selain itu, 

pada tahap transformasi, kesalahan yang dianalisis adalah pada saat siswa tidak mampu 

mengubah informasi  dalam pertanyaan ke simbol matematika, operasi dan kalimat 

matematika dengan benar
[11]

. Transformasi Newman seringkali melibatkan pemodelan 

matematika. Namun pada kenyataannya proses transformasi atau pemodelan matematika 

seringkali tidak didiskusikan atau dibahas saat pembelajaran matematika di kelas
[9]

. 

Kesalahan tidak menuliskan model matematika merupakan kesalahan yang banyak 

dilakukan oleh siswa dan mencapai lebih dari 80% siswa. Berdasarkan hasil wawancara, 
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diperoleh penyebab siswa melakukan kesalahan transformasi yaitu tidak terbiasa dalam 

mengubah suatu kalimat atau pernyataan umum ke dalam model matematika. Kesalahan ini 

dapat pula diakibatkan karena siswa tidak membaca petunjuk soal yang meminta menuliskan 

model matematika pada tiap soal yang diajukan. Selain itu, siswa juga lupa terhadap rumus 

yang telah dipelajari sebelumnya. Dalam hal ini siswa tidak memanfaatkan pengetahuan 

yang dimiliki sebelumnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penyebab lainnya 

adalah siswa melakukan kesalahan pada tahap sebelumnya yaitu tahap memahami. 

Kesalahan memahami menyebabkan siswa tidak mampu untuk meneruskan lebih jauh 

pemecahan masalah yang sesuai
[9]

.  

4. Kesalahan keterampilan proses (process skill errors) 

Kesalahan keterampilan proses terjadi apabila siswa sudah mampu mengidentifikasi  

operasi yang sesuai atau urutan operasi yang digunakan tetapi tidak mengetahui prosedur 

yang tepat dalam melaksanakan operasi secara akurat
[9]

. Secara sederhana, kesahalahan ini 

ditandai dengan ketidakmampuan dalam menerapkan langkah-langkah perhitungan dengan 

benar ketika menerapkan prosedur meskipun telah berhasil menulis kalimat matematika 

sesuai dengan  pertanyaan  yang diminta
[11]

.   

Sesuai Tabel 3, dapat diamati bahwa persentase kesalahan keterampilan proses siswa 

sebesar 58,87% dan tergolong tinggi dikarenakan persentase kesalahan yang lebih besar dari 

58% sehingga memenuhi interval pada kategori kesalahan tinggi. Tingkat kesalahan pada 

tahap keterampilan proses yang tergolong tinggi ini disebabkan karena kesalahan pada tahap 

sebelumnya yaitu pada tahap transformasi yang memiliki tingkat kesalahan tinggi pula. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Newman bahwa kesalahan yang dilakukan oleh siswa pada tahap 

tertentu dapat mencegah siswa dalam melanjutkan tahap berikutnya untuk mendapatkan 

solusi permasalahan yang tepat dari soal yang diberikan
[12]

.   

Penjelasan yang diperoleh dari subjek wawancara menyatakan bahwa terjadinya 

kesalahan dikarenakan kesalahpahaman siswa dalam memodelkan kalimat sehari-hari 

kedalam kalimat matematika. Sementara itu, penyebab kesalahan lainnya dikarenakan 

ketidaktelitian siswa dalam mengoperasikan suatu persamaan. Hal ini dapat dilihat pada saat 

siswa menyadari kesalahan yang dilakukan dalam mengoperasikan persamaan tertentu saat 

wawancara berlangsung. Oleh karena itu kesalahan yang dilakukan siswa pada tahap ini 
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disebabkan ketidakpahaman terhadap istilah penting pada soal yang ditanyakan, kesalahan 

konsep, ketidaktelitian serta kesalahan dalam membuat rumus matematika.  

5. Kesalahan penulisan jawaban (encoding errors) 

  Kesalahan penulisan jawaban terjadi apabila siswa sudah dapat mengerjakan sampai 

mendapatkan solusi dengan benar tetapi tidak dapat atau salah dalam menarik kesimpulan 

atau tidak mampu mengekspresikan /mengubah solusi tersebut kedalam bentuk yang dapat 

diterima
[9]

. Berdasarkan Tabel 3 persentase kesalahan penulisan jawaban mencapai 85,07% 

dan tergolong kesalahan yang sangat tinggi. Kesalahan pada tahap ini merupakan kesalahan 

terbesar yang dilakukan oleh siswa. Hasil penelitian yang serupa juga disimpulkan oleh 

Priyanto, dkk. dalam penelitian mereka bahwa kesalahan penulisan jawaban adalah 

kesalahan dengan persentase terbesar dibandingkan keempat kategori kesalahan lainnya dan 

tergolong kesalahan paling tinggi
[6]

.  

Berdasarkan hasil wawancara mengenai tingginya tingkat kesalahan pada tahap ini 

disebabkan karena siswa tidak terbiasa menuliskan kesimpulan atau menuliskan kembali 

jawaban yang diperoleh serta tergesa-gesa dalam menjawab soal. Dengan kata lain siswa 

tidak menghubungkan kembali jawaban yang telah didapat dengan konteks permasalahan 

pada soal yang ditanyakan.  

6. Keterkaitan Antar Klasifikasi Newman 

Hasil penelitian yang diperoleh sesuai Tabel 6 menunjukkan terjadinya penurunan 

persentase kesalahan dari tahap transformasi ke tahap selanjutnya. Secara sederhana dapat 

dikatakan bahwa terjadinya kesalahan siswa pada tahap tertentu tidak mempengaruhi 

kesalahan siswa pada tahap selanjutnya. Kasus seperti ini dialami oleh 7 dari 32 atau sekitar 

22% siswa. Banyaknya siswa yang melakukan kesalahan pada tahap transformasi yang tidak 

diikuti dengan banyaknya siswa yang melakukan kesalahan pada tahap selanjutnya 

dikarenakan tidak menuliskan rumus /model matematika sebagai metode yang digunakan 

dalam penyelesaian, akan tetapi siswa langsung menyelesaikan prosedur penyelesaian 

hingga diperoleh jawaban yang tepat. Hal ini berakibat siswa tidak melakukan kesalahan 

pada tahap penulisan kesimpulan. Selain itu juga disebabkan karena prosedur penyelesaian 

siswa secara kebetulan menghasilkan jawaban akhir yang tepat sehingga siswa tidak 

melakukan kesalahan penulisan jawaban (encoding errors) akan tetapi siswa tetap dikatakan 

melakukan kesalahan pada tahap keterampilan proses. Penjelasan Newman terkait hal ini 
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mengatakan bahwa siswa memungkinkan mendapatkan jawaban yang benar dari 

penyelesaian yang telah diperoleh dengan alasan yang kurang tepat
[13]

.  

 Berdasarkan keterkaitan antar klasifikasi Newman didapatkan dua kelompok siswa 

dengan hasil penelitian yang berbeda yaitu siswa dengan kesalahan pada klasifikasi tertentu 

yang mempengaruhi kesalahan pada klasfikasi Newman selanjutnya yang dilakukan oleh 

78% siswa dan kelompok siswa dengan kesalahan pada klasifikasi tertentu tidak 

mempengaruhi kesalahan pada klasifikasi Newman selanjutnya yang dialami oleh 22% 

siswa.  

Selain itu terdapat pula hubungan antara nilai siswa dengan skor kesalahan siswa 

berdasarkan pengelompokan kemampuan siswa sesuai Tabel 7. Tabel tersebut menunjukkan 

hubungan bahwa semakin tinggi nilai siswa maka kesalahan yang dilakukan oleh siswa 

semakin rendah seiring dengan mningkatnya kemampuan siswa, begitu pula sebaliknya.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa tingkat kesalahan 

yang dilakukan oleh siswa kelas X Jurusan IPA Semester 2 MAN 2 Mataram tahun pelajaran 

2017/2018 dalam menyelesaikan soal matematika pada materi fungsi adalah sebagai berikut:  

(1) Kesalahan membaca sebesar 30,77% dengan tingkat kesalahan rendah;  

(2) Kesalahan memahami sebesar 35,62% dengan tingkat kesalahan rendah;  

(3) Kesalahan transformasi sebesar 72,11% dengan tingkat kesalahan tinggi;  

(4) Kesalahan keterampilan proses sebesar 58,87% dengan tingkat kesalahan tinggi;  

(5) Kesalahan penulisan jawaban sebesar 85,07% dengan tingkat kesalahan sangat tinggi.  

Adapun faktor penyebab siswa melakukukan kesalahan adalah dikarenakan siswa tidak 

memahami maksud soal yang ditanyakan, tidak terbiasa menyelesaikan permasalahan (soal 

cerita) pada materi fungsi, tidak teliti dalam membaca pentunjuk soal atau soal, menuliskan 

jawaban, ataupun dalam melakukan perhitungan, lupa dengan rumus dan langkah-langkah 

penyelesaian, serta keinginan menjawab singkat atau tergesa-gesa dalam menjawab. 

Disarankan bagi guru untuk memberikan soal-soal kontekstual mengenai fungsi dan melatih 

siswa untuk menuliskan jawaban secara lengkap dikarenakan banyaknya siswa yang tidak 

terbiasa menyelesaikan soal sejenis. Selain itu disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk 

memperjelas kembali petunjuk pengerjaan soal yang ditulis pada lembar instrumen soal serta 
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mempertegas dengan membaca petunjuk soal untuk siswa dikarenakan banyaknya siswa yang 

tidak membaca petunjuk soal.  
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