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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan ilmu yang sangat penting dan bermanfaat bagi 

kehidupan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi juga 

tidak dapat terlepas begitu saja dari matematika. Perkembangan metamatika tidak 

hanya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan komunikasi saja melainkan 

di berbagai bidang seperti bidang kesehatan, ilmu alam dan ekonomi. 

Melihat begitu banyak peran penting yang diduduki oleh ilmu matematika 

maka tidak heran jika matematika merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang 

diterapkan di negara Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 77I, 

Pasal 77J dan Pasal 77K mengatur tentang Struktur Kurikulum Pendidikan Dasar 

yang berisi muatan pembelajaran atau mata pelajaran yang dirancang untuk 

mengembangkan kompetensi siswa Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah. Pasal 

77I, Pasal 77J dan Pasal 77K menyebutkan bahwa Struktur Kurikulum Sekolah Dasar 

hingga Sekolah Menengah terdiri atas muatan: pendidikan agama, pendidikan 

kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan 

sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, ketrampilan/kejuruan dan 

muatan lokal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah diatas, maka jelas bahwa 
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matematika adalah mata pelajaran wajib yang harus ditempuh oleh semua jenjang 

pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah. 

Pemberian mata pelajaran matematika secara wajib pada setiap jenjang 

pendidikan bukan tanpa tujuan. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 menyebutkan 

bahwa salah satu tujuan mata pelajaran matematika adalah agar peserta didik 

memiliki kemampuan memecahkan masalah. Pemecahan masalah yang disebutkan 

meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Siswa harus memiliki 

kemampuan dalam memecahkan masalah matematika agar tujuan dari pembelajaran 

matematika dapat terpenuhi.  

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan masalah adalah 

sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. KBBI juga mendefiniskan 

pemecahan adalah sebuah proses. Berdasarkan kedua definisi diatas maka dapat 

diartikan pemecahan masalah adalah sebuah proses untuk menyelesaikan sesuatu 

sehingga, arti pemecahan masalah dalam praktik matematika ialah sebuah proses atau 

cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan matematika yang ada dengan 

menggunakan pola berfikir dan mengorganisasikan pengetahuan yang sudah dimiliki 

sebelumnya. Jenis pemecahan masalah yang ada dalam matematika sangat beragam. 

Salah satunya adalah pemecahan masalah matematika open ended. Faridah, 

Isrok’atun, Aeni (2016) menyebutkan bahwa pendekatan open ended merupakan 

pendekatan dalam proses pembelajaran yang menawarkan suatu pembelajaran dimana 

masalah yang diberikan memberikan tantangan kepada siswa untuk menjawab soal 

dengan caranya sendiri namun tetap benar. 
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Open ended tasks can stranthen students knowledge through forching them to 

think of the mathematical problem using their extreme abilities to reach the 

alternative correct answers if found (Al-Absi, 2013). Berdasarkan kutipan diatas, 

dapat diketahui bahwa tugas open ended dapat memperkuat pengetahuan siswa 

karena dengan tugas open ended siswa dipaksa untuk menyelesaikan permasalahan 

matematika menggunakan kemampuan ekstrim agar jawaban bisa ditemukan. 

Kemampuan ekstrim yang dimaksud adalah kemampuan untuk melakukan 

perencanaan sebelum mendapatkan suatu jawaban. Perencanaan sebelum 

menyelesaikan sebuah permasalahan matematika bertujuan untuk menemukan 

berbagai kemungkinan jawaban dan cara yang dapat dilakukan. Winardi & Wardono 

(2017) menyebutkan bahwa penalaran dan berfikir kreatif juga dibutukan sekali 

dalam memecahkan permasalahan matematika open ended. 

Tingkat penalaran dan berfikir kreatif siswa tentunya berbeda-beda. Hal 

tersebut dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang misalnya, peminatan siswa pada 

jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas. Permendikbud No. 64 Tahun 2014 Pasal 

3 menyebutkan bahwa dalam jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas terdapat 

beberapa peminatan yaitu Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), 

Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Peminatan Bahasa dan Budaya (IBBU), 

dan Peminatan Keagamaan. Faktanya, banyak Sekolah Menengah Atas yang masih 

menganut peminatan lama yaitu IPA dan IPS saja. 

Hasil penelitian Gunadi & Gunawan (2014) menunjukkan adanya perbedaan 

yang signifikan  antara prestasi belajar matematika peminatan IPA dengan peminatan 

IPS. Perbedaan prestasi atau hasil belajar cukup mewakili tingkat penalaran dan 
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berfikir kreatif siswa karena ketika siswa mampu berfikir kreatif dan bernalar 

terhadap suatu permasalahan matematika, maka siswa tersebut mampu mencapai 

prestasi yang baik dan memuaskan. Perbedaan prestasi siswa IPA dan IPS dapat 

dipengaruhi oleh minat siswa dan kebiasaan belajar siswa terhadap presatsi belajar 

matematika (Siagian, 2015).  

Faktor yang mempengaruhi perbedaan prestasi siswa IPA dan IPS inilah yang 

menyebabkan terjadinya perbedaan kesalahan dalam pemecahan masalah matematika 

open ended. Ketika minat siswa dalam mengerjakan permasalahan matematika baik, 

maka siswa akan terbiasa mengerjakan permasalahan matematika. Sehingga ketika 

siswa dipertemukan dengan permasalahan matematika open ended mereka sudah 

paham karena terbiasa belajar. Sebaliknya, ketika minat siswa dalam mengerjakan 

permasalahan matematika kurang, maka siswa tidak akan bisa mengerjakan 

permasalahan tersebut karena menganggap bahwa soal tersebut adalah soal yang 

salah. Penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah 

matematika ini adalah karena siswa tidak memiliki ketrampilan dalam menyelesaikan 

masalah dan siswa tidak mampu memahami konsep materi dengan baik (Nuroniah, 

Rochmad, Wijaya, 2013). 

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa guru masih 

menggunakan cara lama untuk mengarahkan siswanya dalam penyelesaian suatu 

masalah matematika yaitu dengan cara yang baku sesuai dengan apa yang 

dicontohkan di dalam buku. Cara yang dilakukan oleh siswa sama persis dengan apa 

yang ada di dalam buku sehingga membuat pandangan bahwa matematika merupakan 

ilmu yang pasti dan prosedural. Kenyataan inilah yang membuat siswa tidak 
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mengembangkan kemampuan berpikirnya sehingga ketika siswa bertemu dengan 

permasalahan open ended siswa akan kebingungan dan menganggap bahwa soal 

tersebut adalah soal yang salah.  

Salah satu cara untuk mengetahui rendahnya hasil belajar siswa terhadap 

pemecahan masalah matematika open ended adalah dengan menganalisis hasil belajar 

siswa. Metode analisis yang digunakan untuk penelitian ini adalah analisis kesalahan 

Newman. Analisis kesalahan Newman diperkenalkan pertama kali oleh guru 

matematika bernama Anne Newman pada tahun 1977. Pada analisis kesalahan 

Newman terdapat 5 kegiatan untuk menemukan kesalahan yang terjadi pada siswa 

ketika menyelesaikan suatu masalah matematika, yaitu: (1) tahapan membaca; (2) 

tahapan memahami; (3) tahapan transformasi;(4) tahapan ketrampilan proses;(5) 

tahapan penulisan jawaban. Dengan menganalisis kesalahan hasil belajar tersebut 

diharapkan guru dapat mengetahui jenis kesalahan dan penyebab siswa IPA dan IPS 

mengalami kesalahan dalam memecahkan permasalahan matematika sehingga guru 

dapat menentukan pembelajaran yang lebih baik untuk meminimalkan kesalahan 

yang terjadi pada siswa. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : “Analisis Kesalahan Newman pada Pemecahan Masalah 

Matematika Open Ended Ditinjau dari Peminatan”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

a) Bagaimana kesalahan siswa IPA dalam memecahkan permasalahan matematika 

open ended dengan menggunakan analisis kesalahan Newman? 

b) Bagaimana kesalahan siswa IPS dalam memecahkan permasalahan matematika 

open ended dengan menggunakan analisis kesalahan Newman? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: 

a) Menganalisis kesalahan siswa IPA dalam memecahkan permasalahan 

matematika open-ended dengan menggunakan analisis kesalahan Newman. 

b) Menganalisis kesalahan siswa IPS dalam memecahkan permasalahan matematika 

open-ended dengan menggunakan analisis kesalahan Newman. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan baik secara 

langsung maupun tidak langsung.  

Adapun manfaat yang diharapkan setelah penelitian ini dilaksanakan adalah 

sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk pengembangan, 

peningkatan, dan perbaikan dalam praktik pembelajaran matematika. Penelitian 
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ini adalah upaya untuk mencari jalan keluar untuk mengatasi kesulitan belajar 

siswa dengan mengetahui kesalahan-kesalahan siswa dalam memecahkan 

permasalahan matematika sehingga diharapkan tujuan dari pembelajaran siswa 

dapat tercapai. 

2) Manfaat Praktis 

a) Bagi Siswa 

Siswa dapat mengetahui letak kesalahan-kesalahan dalam memecahkan 

permasalahan matematika open-ended. 

b) Bagi Guru 

Mengidentifikasi kesalahan siswa IPA dan IPS dalam memecahkan masalah 

matematika open-ended sehingga guru dapat mengambil langkah-langkah 

tertentu untuk memperbaiki cara mengajar dengan melihat hal-hal yang belum 

dikuasai siswa. 

c) Bagi Sekolah 

Memberikan masukan kepada sekolah sebagai bahan evaluasi bagi sekolah dalam 

rangka meningkatan kualitas pembelajaran, khususnya pada pembelajaran 

matematika. 

d) Bagi Peneliti 

Peneliti memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada sehingga peneliti 

mendapatkan pengalaman sebagai bekal pengetahuan untuk lebih siap menjadi 

guru matematika yang profesional. 
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1.5 Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesalahan siswa dalam 

memecahkan permasalahan matematika open-ended dengan menggunakan analisis 

Newman ditinjau dari peminatan. Agar lebih fokus dan terarah, maka permasalahan 

dalam penelitian ini harus dibatasi sebagai berikut. 

a) Penelitian ini difokuskan pada kesalahan pemecahan masalah matematika 

berdasarkan prosedur analisis kesalahan Newman yaitu kesalahan membaca, 

kesalahan memahami, kesalahan transformasi, kesalahan kemampuan proses dan 

kesalahan penulisan jawaban akhir. 

b) Tipe soal yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah permasalahan 

matematika open-ended yaitu tipe soal yang terdapat banyak cara dan banyak 

jawaban benar. 

c) Peminatan adalah konsentrasi ilmu pada jenjang SMA yaitu IPA dan IPS. 

Penelitian ini akan menjelaskan lebih khusus kesalahan siswa IPA dan siswa  IPS. 

d) Subjek dalam penelitian ini adalah 6 siswa dari kelas X MIPA 3 dan 6 siswa dari 

kelas X IPS 1. 

 


