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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kesalahan 

siswa dalam pemecahan masalah matematika open ended ditinjau dari peminatan. 

Peneliti menyusun tinjauan pustaka dari beberapa referensi yang akan digunakan 

untuk mendukung penelitian tersebut.  

Tinjauan pustaka memuat teori-teori yang terkait dengan penelitian yang 

digunakan sebagai bahan referensi untuk melaksanakan penelitian. Jadi, tinjauan 

pustakan yang dimaksudkan untuk mendukung sebuah penelitian yang mengacu 

pada referensi-referensi terkait. 

2.1 Kajian Teori 

Teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini meliputi analisis 

kesalahan, prosedur Newman, kesalahan dalam pemecahan masalah matematika, 

pemecahan masalah open ended, kesalahan Newman pada pemecahan masalah 

open ended dan peminatan. 

2.1.1 Analisis Kesalahan 

Pembelajaran dalam dunia pendidikan tidak selalu berjalan sesuai rencana. 

Kegiatan pembelajaran masih menemui kendala seperti ditemukannya siswa yang 

melakukan kesalahan. Kurangnya penguasaan materi dapat menjadi salah satu 

penyebab kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Selain itu, penyebab terjadinya 

kesalahan juga dapat disebabkan oleh kurang cermatnya siswa dalam membaca 

dan memahami soal serta pengerjaan yang dilakukan secara tergesa-gesa. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurkhasanah (2016) terdapat 

tiga jenis kesalahan antara lain: (1) kesalahan konsep, (2) kesalahan prosedur, (3) 

kesalahan perhitungan. Adapun penjelasan dari ketiga jenis kesalahan dan 

penyebabnya antara lain: 

1) Kesalahan Konsep 

Kesalahan konsep adalah kesalahan terhadap pemahaman. Kesalahan ini 

merupakan kesalahan tingkat tinggi dan kesalahan yang paling sering dilakukan. 

Hal ini terjadi karena siswa kurang menguasai materi dan tidak membaca kembali 

materi yang telah lalu sehingga siswa menemukan kesulitan dalam menyelesaikan 

soal. Faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan konsep antara lain: (1) 

kemampuan bernalar dan indentifikasi masalah siswa yang rendah, (2) rendahnya 

kreativitas siswa dalam memunculkan ide untuk menyelesaikan soal karena siswa 

jarang berlatih untuk mengerjakan soal, (3) materi dan ilustrasi dalam buku 

kurang menarik, dan (4) kurangnya perhatian guru terhadap latihan soal yang 

diberikan kepada siswa. 

2) Kesalahan Prosedur 

Kesalahan prosedur merupakan kesalahan tingkat rendah. Macam-macam 

kesalahan prosedur yang sering dilakukan oleh siswa yaitu kesalahan menuliskan 

tanda atau simbol matematika, kesalahan dalam mengerjakan runtutan 

penyelesaian soal, dan kesalahan pengoperasian. Faktor-faktor penyebab 

kesalahan prosedur ini antara lain: (1) siswa tidak memperhatikan proses dalam 

penyelesaian soal karena kurang percaya diri dalam menyelesaikan soal, (2) 

kurangnya penguasaan materi siswa karena kurangnya melatih diri untuk 
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mengerjakan latian soal, dan (3) kurang kondusifnya lingkungan siswa sehingga 

siswa tidak maksimal dalam mengerjakan soal. 

3) Kesalahan Perhitungan 

Kesalahan tingkat rendah ini terjadi karena kesalahan pada tahap 

sebelumnya. Jika siswa salah dalam menuliskan tanda atau simbol matematika, 

runtutan pengerjaan tidak sesuai prosedur maka siswa akan mengalami kesalahan 

dalam tahap perhitungan. Pengerjaan soal matematika sangat bergantung pada 

penulisan simbol atau tanda matematika. Apabila simbol atau tanda matematika 

salah maka akan berdampak juga pada perhitungan antara lain: siswa kurang teliti 

dan enggan mengecek kembali hasil pengerjaan yang telah selesai, serta 

keterbatasan waktu sehingga siswa terburu-buru dalam menyelesaikan soal. 

Kesalahan dalam pembelajaran yang seperti ini tidak dapat dibiarkan 

karena jika dibiarkan secara terus-menerus akan mengakibatkan rendahnya 

prestasi atau hasil belajar siswa. Samhadi, Mardiyana, & Pramudya (2016), 

rendahnya prestasi atau hasil belajar siswa yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata 

ujian nasional. Siswa SMA MTA Surakarta menunjukkan angka 45,69 untuk 

jurusan IPA 49,09 untuk jurusan IPS. Angka ini menunjukkan bukti kesulitian 

yang dialami siswa sehingga siswa mengalami kesalahan dalam pemecahan 

sebuah masalah matematika. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan analisis kesalahan. 

Analisis adalah salah satu cara yang mempunyai tujuan untuk mengetahui 

dan memperoleh tentang hal yang menjadi masalah (Sukirman, 2010). Kamus 

Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan analisis sebagai penyelidikan terhadap 

suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sedangkan, 
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kesalahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekeliruan. Jadi, 

analisis kesalahan dapat diartikan sebagai suatu tindakan penyelidikan yang 

dilakukan untuk mengetahui penyebab dari penyimpangan terhadap sesuatu yang 

keliru. 

Analisis kesalahan dalam pendidikan sangat penting dilakukan untuk 

memperbaiki mutu pendidikan. Hal ini dilakukan untuk mencari tahu kesalahan 

dan penyebab terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh siswa sehingga guru 

dapat memberikan solusi atau cara untuk mengatasi siswa supaya siswa tidak 

mengulangi kesalahannya lagi. 

2.1.2 Prosedur Newman 

Mulyadi, Riyadi, & Subanti (2015) mengatakan bahwa prosedur Newman 

adalah salah satu contoh metode yang dilakuan untuk mencari penyebab siswa 

melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal matematika. Newman dalam (Jha, 

2012) kemungkinan yang terjadi ketika siswa mengerjakan sebuah pemecahan 

masalah antara lain: (1) kesalahan membaca; (2) kesalahan pemahaman; (3) 

kesalahan transformasi; (4) kesalahan keterampilan proses; (5) kesalahan 

pengkodean. Penjelasan dari kelima tahapan analisis kesalahan Newman beserta 

penyebabnya menurut Rindyana & Chandra (2012) adalah sebagai berikut. 

1. Kesalahan Membaca 

Siswa sebanyak 84,4% melakukan kesalahan dalam membaca. Siswa 

dapat membaca soal dengan baik, benar dan tidak mengalami kesulitan yang 

berarti. Hal ini terjadi karena soal yang digunakan tidak menggunakan istilah atau 

bahasa asing sehingga tidak ada siswa yang menemukan kesulitan dalam 
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pengucapan. Siswa yang melakukan kesalahan membaca kebanyakan tidak dapat 

memaknai kalimat yang mereka baca secara tepat. 

2. Kesalahan Pemahaman 

Siswa sebanyak 87,7% tidak dapat memaknai kalimat pada soal yang telah 

mereka baca. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya siswa yang menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan dari soal tetapi tidak sesuai. 

3. Kesalahan Transformasi 

Siswa yang melakukan kesalahan pada tahap ini adalah sebanyak 46,6%. 

Beberapa siswa langsung menuliskan formula yang digunakan dan bahkan siswa 

tidak pernah menyertakan simbol-simbol pada formula tersebut. Kesalahan 

transformasi ini juga terjadi saat siswa menuangkan apa yang mereka ketahui 

dalam kedalam kalimat matematika. 

4. Kesalahan Keterampilan Proses 

Kesalahan dalam keterampilan proses dilakukan oleh siswa sebanyak 

32,2%. Siswa melakukan kesalahan dalam proses eliminasi subtitusi yaitu ketika 

melakukan operasi dalam matematika seperti operasi penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, dan pembagian. Kesalahan ini dapat terjadi sejak tahapan pemahaman 

sehingga pada tahapan keterampilan proses siswa juga melakukan kesalahan. 

5. Kesalahan Pengkodean 

Kesalahan pengkodean dilakukan 42,2% siswa. Siswa hanya menuliskan 

jawaban akhir secara singkat dan belum mempresentasikan informasi yang 

ditanyakan oleh soal secara keseluruhan. 
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2.1.3 Kesalahan dalam Pemecahan Masalah Matematika 

Masalah memiliki arti yang sangat komprehensif. Sukirman (2010) 

mengatakan apabila kita menemukan sebuah masalah maka kita akan 

mengusahakan suatu perbuatan agar masalah tersebut tidak lagi menjadi masalah 

bagi kita. Suatu perbuatan tersebut mendorong seseorang untuk melakukan sebuah 

pemecahan terhadap masalah yang dihadapi agar sebuah masalah dapat 

terselesaikan.  Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa 

menyelesaikan sebuah masalah maka perlu adanya pemecahan masalah. 

Hadi & Radiyatul (2014) mendefinisikan pemecahan masalah adalah 

usaha dilakukan untuk mencari jalan keluar dengan menggunakan kemampuan, 

pengetahuan dan kreativitas seseorang. Pemecahan masalah tentunya tidak hanya 

dalam kehidupan sehari-hari melainkan juga terdapat di dalam dunia pendidikan 

khususnya matematika. Ketika seseorang dipertemukan dengan sebuah masalah 

maka seseorang tersebut harus menyelesaikan masalah tersebut dengan sebuah 

tindakan yang disebut pemecahan masalah. Begitu juga dengan siswa apabila 

siswa dipertemukan dengan sebuah masalah matematika maka siswa harus 

menyelesaikan masalah tersebut dengan pemecahan masalah secara matematika. 

Menurut Sukirman (2010), ada empat tahap pemecahan masalah secara 

sistematis, yaitu: (1) analisis, (2) rencana, (3) penyelesaian, dan (4) penilaian. 

Tujuan dari analisis adalah untuk memperoleh gambaran lengkap dari apa yang 

diketahui dan dari apa yang dipermasalahkan. Langkah kedua yaitu rencana yang 

memiliki tujuan mengubah permasalahan menjadi sebuah masalah atau soal yang 

penyelesaiannya secara prinsip yang diketahui. Tujuan dari penyelesaian adalah 
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untuk melaksanakan rencana pemecahan yang harus dituliskan dengan jelas dalam 

bentuk pengerjaan dan hasil. Tujuan dari langkah terakhir adalah untuk 

memeriksa jawaban atau pemecahan masalahnya. 

Pemecahan masalah bagi siswa tentu bukan tanpa halangan. Pada saat 

siswa memecahkan masalah matematika, siswa dihadapkan dengan beberapa 

tantangan seperti kesulitan dalam memahami soal. Kesulitan ini terjadi karena 

masalah yang dihadapi siswa bukanlah masalah yang pernah dihadapi siswa 

sebelumnya. Apabila siswa mengalami kesulitan dalam pemecahan masalah maka 

siswa akan melakukan kesalahan. Jabeen (2015) mengartikan kesalahan adalah 

hasil dari pembelajaran yang tidak lengkap sehingga terjadi penyimpangan atau 

ketidakbenaran terhadap prosedur yang sudah ditetapkan. Berdasarkan uraian 

yang telah dijelaskan sebelumya, maka kesulitan dalam memecahkan 

permasalahan matematika dapat menyebabkan terjadinya kesalahan pada 

pemecahan masalah matematika. 

2.1.4 Pemecahan Masalah Open Ended 

Shoimin (2014) menjelaskan bahwa masalah terbuka atau open ended 

problem  adalah pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan banyak 

cara (flexibelity) dan multijawab (fluency). Pembelajaran yang seperti ini secara 

tidak langsung akan melatih siswa mengembangkan kemampuan berpikir 

kreatifnya sehingga siswa mampu mengembangkan metode dan cara untuk 

menemukan jawaban yang benar. Wahyuni, Ariani. & Syahbana (2013) 

berpendapat bahwa melalui masalah terbuka siswa dapat menyelesaikan 

permasalahan tersebut dengan cara yang lebih sesuai dengan kemampuan mereka 
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dan memunculkan kemampuan matematika dalam diri siswa. Agustini  Suryadi, & 

Jupri (2017) menyebtkan 4 langkah dalam mengerjakan open ended problem 

antara lain: (1) mengkoneksikan topik, (2) menentukan acara, (3) menyelesaikan 

masalah, (4) pemeriksaan. 

Shoimin (2014) menyebutkan kelemahan dan kelebihan dari permasalahan 

matematika open ended. Kelemahan dari permasalahan ini antara lain: (1) 

membuat permasalahan open ended bukan pekerjaan yang mudah, (2) 

mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa itu sangat sulit 

sehingga banyak yang menemukan kesulitan dalam merespon permasalahan yang 

diberikan, (3) siswa berkemampuan tinggi dapat meragukan atau mencemaskan 

jawaban mereka. 

Selain kelemahan, permasalahan matematika open ended juga memiliki 

kelebihan antara lain: (1) siswa lebih aktif dan ekspresif dalam mengikuti 

pembelajaran, (2) siswa berkesempatan untuk lebih banyak dalam memanfaatkan 

pengetahuan dan keterampilan secara komprehensif, (3) siswa berkemampuan 

rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri, (4) siswa lebih 

termotovasi untuk memberikan penjelasan, dan (5) siswa berpengalaman banyak 

untuk menemukan sesuatu dala menjawab permasalahan. 

2.1.5 Kesalahan Newman pada Pemecahan Masalah Open Ended  

Pada proses pemecahan masalah, ada beberapa faktor yang dapat 

menyebabkan siswa kesulitan untuk mencapai suatu jawaban yang benar. Menurut 

Prakitipong & Nakamura (2016) terdapat dua hambatan yang menghalangi siswa 

untuk sampai pada jawaban yang benar dengan menggunakan prosedur kesalahan 
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Newman. Dua hambatan yang dimaksud adalah hambatan untuk memahami 

sebuah konsep yang terdapat dalam soal sehingga siswa melakukan kesalahan 

dalam membaca dan memahami masalah. Hambatan yang kedua adalah hambatan 

untuk pemrosesan serta sistematis atau perhitungan sehingga siswa melakukan 

kesalahan transformasi, keterampilan proses dan pengkodean. 

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada prosedur Newman, perlu 

adanya batasan-batasan dari setiap jenis keselahan. Tujuan dari adanya 

pembatasan dari setiap jenis kesalahan ini adalah untuk memudahkan proses 

analisis nantinya. Adapun jenis kesalahan dan batasan akan dibahas secara rinci 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.1 Jenis Kesalahan dan Batasan pada Pemecahan Masalah Open 

Ended 

Jenis Kesalahan Batasan 

1. Kesalahan dalam membaca a. Siswa salah dalam membaca istilah, 

simbol, kata-kata atau informasi penting 

dalam soal. 

2. Kesalahan dalam memahami soal a. Siswa tidak mengetahui apa yang 

sebenarnya diketahui dan ditanyakan 

dalam soal. 

b. Kesalahan menangkap informasi yang ada 

di soal sehingga tidak dapat 

menyelesaikan ke proses selanjutnya  

3. Kesalahan dalam transformasi 

 

a. Siswa gagal dalam mengubah soal ke 

bentuk model matematika yang benar. 

b. Siswa salah dalam menggunakan tanda 

operasi hitung untuk menyelesaikan soal. 

4. Kesalahan dalam ketrampilan proses  a. Siswa salah dalam perhitungan. 

b. Siswa tidak melanjutkan prosedur 

penyelesaian. 

5. Kesalahan dalam pengkodean a. Siswa tidak dapat menuliskan jawaban 

akhir yang diminta soal. 

b. Siswa tidak menyimpulkan jawaban 

sesuai kalimat matematika. 

c. Kesalahan karena kecerobohan atau 

kurang cermat. 

   Sumber: Oktaviana, Dwi (2017) 
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2.1.6 Peminatan  

 Kurikulum 2013 sudah tidak lagi menggunakan istilah penjurusan untuk 

menyebut program konsentrasi ilmu tetapi sudah menggunakan istilah baru yaitu 

peminatan. Permendikbud No. 64 Tahun 2014 Pasal 1 mendefiniskan peminatan 

sebagai program kulikuler yang disediakan untuk mengakomodasikan pilihan 

minat, bakat, dan kemampuan peserta didik dengan orientasi pemusatan, 

perluasan atau pendalama mata pelajaran dan muatan kejuruan. Tujuan dari 

peminatan pada jenjang SMA juga disebutkan pada Permendikbud No. 64 Tahun 

2014 Pasal 2 yaitu untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengebangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan ketrampilan siswa sesuai 

denga minat, bakat dan kemampuan akademik dalam sekelompok mata pelajaran 

keilmuan. Penentuan peminatan ini akan sangat mempengaruhi kegiatan 

akademik pada masa yang kaan datang. Peminatan yang salah akan merugikan 

siswa dan masa depannya karena siswa akan terganggu pada bidang ilmu studi 

yang akan ditekuni di perguruan tinggi. 

 Pengambilan keputusan peminatan oleh sekolah dipertimbangkan dengan 

melihat bebrapa aspek, antara lain: prestasi belajar, prestasi non akademi, nilai 

ujian nasional (UN), pernyataan minat peserta didik, cita-cita, perhatian orang tua, 

dam diteksi potensi. Sekolah melaksanakan peminatan dengan melibatkan guru 

Bimbingan dan Konseling (BK) sebagaimana telah dituangkan dalam 

Permendikbud No. 111 Tahun 2014 pasal 1. 

 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peminatan dapat 

memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pemecahan masalah matematika open 
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ended. Keberagaman kesalahan dapat terjadi karena keanekaeragaman aspek yang 

dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan peminatan. Keberagaman 

kesalahan ini yang menyebabkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang akan mengungkap bagaimana kesalahan siswa dalam memecahkan 

permasalahan matematika open ended ditinjau dari peminatan. 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

 Santoso, Farid, & Ulum. (2017) berjudul “Error Analysis of Students 

Working About Word Problem of Linier Program with NEA Procedure”. 

Penelitian dilakukan pada siswa kelas 11 SMK 1 Pekalongan tahun pelajaran 

2016/2017 yang berjumlah 32 siswa. Kesalahan yang sering dilakukan siswa 

adalah kesalahan transformasi dan kesalahan dalam ketrampilan proses, kesalahan 

ini terjadi karena kurangnya ketepatan siswa dalam pemodelan dan perhitungan. 

 Siswandi, Sujadi, & Riyadi (2016). Berjudul “Analisis Kesalahan Siswa 

dalam Menyelesaikan Kontekstual pada Materi Segiempat Berdasarkan Analisis 

Newman ditinjau dari Perbedaan Gender”. Penelitian ini dilakukan pada siswa 

kelas VII SMP Negeri Surakarta. Penelitian menunjukkan kesalahan yang sering 

dilakukan oleh siswa laki-laki dan perempuan adalah kesalahan transformasi, 

kesalahan ketrampilan proses, dan kesalahan pengkodean. 

 Amalia (2017) yang berjudul “Analisis Kesalahan Berdasarkan Prosedur 

Newman dalam Menyelesaikan Soal Cerita ditinjau dari Gaya Kognitif 

Mahasiswa”. Kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa adalah kesalahan 

memahami masalah, kesalahan transformasi, kesalahan ketrampilan proses dan 

kesalahan pengkodean. Penyebab dari kesalahan ini adalah mahasiswa tidak dapat 
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memahami soal dengan baik, kurangnya penguasaan materi, kurang teliti dalam 

mengerjakan soal, dan kurangnya waktu yang disediakan untuk menyelesaikan 

soal. 

 Satiti (2014). Berjudul “Analisis dengan Prosedur Newman terhadap 

Kesalahan Peserta Didik Kelas VII dalam Menyelesaikan Soal Pemecahan 

Masalah Matematika”. Jenis kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa adalah 

kesalahan memahami, dan kesalahan ketrampilan proses. Penyebab terjadinya 

kesalahan adalah tidak terbiasa bertemu dengan soal pemecahan masalah 

matematika, dan belum mampu mentransformasikan kedalam kalimat 

matematika. 

 Berdasarkan uraian diatas, pada penelitian ini tidak jauh beda dengan 

penelitian sebelumnya namun penelitian ini terbatas pada analisis kesalahan 

Newman pada pemecahan masalah matematika open ended ditinjau dari 

peminatan. Hal yang akan diteliti yaitu: kesalahan siswa dalam memecahkan 

permasalahan masalah matematika open ended dengan menggunakan prosedur 

Newman pada siswa dengan peminatan IPA dan IPS. 
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2.3 Kerangka Konseptual 

Adapun kerangka konseptual dari penelitian yang akan dilakukan oleh 

peniliti adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

Keterangan: 

  = yang tidak diteliti 

  = yang diteliti 

 Berdasarkan kerangka konseptual di atas, dapat dipaparkan bahwa 

penelitian ini adalah penelitian tentang analisis kesalahan. Kesalahan yang akan 

dianalisis peneliti adalah kesalahan dalam pemecahan masalah matematika dan 

dianalisis berdasarkan Prosedur Newman. Terdapat dua macam pemecahan 

masalah matematika menurut cara pencarian jawaban antara lain closedproblem 

dan open ended. Closed problem adalah pemecahan masalah matematika 

denganmenggunakan satu cara untuk menemukan jawaban yang benar. 

Sedangkan open ended adalah pemecahan masalah matematika dengan 
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menggunakan banyak cara untuk menemukan jawaban yang benar. Pemecahan 

masalah matematika open ended akan digunakan sebagai jenis soal yang akan 

dianalisis kesalahannya. Bentuk dari soal yang akan diberikan adalah uraian. 

 

 


