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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemampuan dalam memahami suatu pembelajaran di kelas sangatlah 

diperlukan bagi peserta didik, terutama pelajaran matematika. Bukan hanya 

memahami konsep, namun dapat menerapkan prosedur matematika dalam 

kehidupan sehari-hari, karena matematika adalah pelajaran yang tidak terlepas 

dari kehidupan sehari-hari. Hal ini seperti yang diharapkan pemerintah yaitu 

peserta didik mampu mempelajari matematika yang dituangkan pada kompetensi 

di kurikulum saat ini. Di indonesia, kurikulum 2013 memuat pelajaran 

matematika yang diajarkan pada semua jenjang formal.  

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 (Depdiknas, 2006) tentang 

standar isi semua mata pelajaran yang dirumuskan pada Standar Kompetensi 

Lulusan menyatakan bahwa mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada 

semua peserta didik mulai dari jenjang pendidikan dasar maupun menengah untuk 

membekali peserta didik dengan kemampuan berfikir logis, analitis, sistematis, 

kritis dan kreatif serta kemampuan bekerja sama dengan baik. Mempelajari 

matematika adalah penting karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak dapat 

mengelak dari aplikasi matematika salah satunya adalah konten aljabar (Siagian, 

2015). Hal ini, menunjukkan bahwa matematika sangatlah penting dipelajari oleh 

setiap orang karena dalam kehidupan sehari-hari matematika diperlukan untuk 

menjawab permasalahan keseharian.  

Dalam pembelajaran matematika biasanya dimulai dengan penjelasan 

konsep-konsep disertai dengan contoh-contoh, dilanjutkan dengan latihan soal-
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soal (Susanto, 2013). Dalam menyelesaikan soal-soal, peserta didik sering kali 

melakukan kesalahan dalam mengerjakan dan menyelesaikan soal-soal latihan 

yang diberikan oleh guru. Berdasarkan pengalaman peneliti pada magang III, 

diketahui bahwa peserta didik masih banyak melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Masih banyak peserta 

didik yang belum memahami konsep bentuk aljabar seperti variabel, koefisien dan 

konstanta sehingga mengakibatkan kesalahan dalam menyelesaikan soal yang 

berkaitan dengan bentuk aljabar. Ketika soal bentuk aljabar tersebut diubah dalam 

bentuk soal cerita dan diubah dalam bentuk bahasa, peserta didik masih sulit 

untuk memahami dan menelaah soal tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wiyartimi (2010) menyatakan bahwa 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa yaitu kesalahan konsep, kesalahan 

prinsip, kesalahan operasi dan kesalahan kecerobohan. Banyaknya kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam mengerjakan soal bisa menjadi petunjuk sejauh mana 

penguasaan siswa terhadap materi. Dari kesalahan yang dilakukan siswa dapat 

diteliti dan dikaji lebih lanjut mengenai  kesalahan apa yang banyak dilakukan 

siswa. Melalui analisis kesalahan akan diperoleh bentuk dan penyebab kesalahan 

siswa, sehingga guru dapat memberikan jenis bantuan kepada siswa. Menurut 

Nurussafa’at, dkk (2016), kesalahan yang dilakukan siswa perlu adanya analisis 

lebih lanjut, agar mendapatkan gambaran yang jelas dan rinci atas kelemahan-

kelemahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Kesalahan yang dilakukan 

siswa dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembelajaran untuk 

meningkatakan kegiatan belajar mengajarKesalahan yang dilakukan oleh siswa 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengajaran dalam usaha 
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meningkatkan kegiatan belajar dan mengajar, sehingga dapat memperbaiki hasil 

belajar atau prestasi belajar siswa. 

Salah satu analisis kesalahan yang dapat digunakan untuk mengetahui 

kesalahan siswa adalah dengan prosedur Newman. Diharapkan dengan prosedur 

Newman ini dapat digunakan untuk mengetahui variasi kesalahan dan faktor-

faktor penyebab siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita 

bentuk aljabar. Jha (2012) menyatakan bahwa Newman menyarankan lima 

tahapan yaitu: membaca (reading), memahami (comprehension), transformasi 

(transformation), keterampilan proses (process skill), penulisan jawaban akhir 

(encoding). Prosedur Newman dipilih karena metode diagnostik yang 

dikembangkan Newman ini digunakan untuk mengidentifikasi kategori kesalahan 

terhadap jawaban dari sebuah tes uraian (Junaedi, 2012). 

Berdasarkan paparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sangatlah 

penting untuk meneliti kesalahan siswa. Dengan mengungkapkan kesalahan yang 

dilakukan siswa, berarti telah dilakukan suatu upaya untuk mengatasi kesulitan-

kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Dengan demikian diharapkan tujuan belajar 

dapat tercapai. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk meneliti dan membahas 

hal tersebut, sehinga diperoleh rumusan masalah sebagai berikut.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, didapatkan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apa saja kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita bentuk aljabar berdasarkan prosedur Newman? 
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2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab siswa melakukan kesalahan 

dalam menyelesaikan soal cerita bentuk aljabar berdasarkan prosedur 

Newman? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk:  

1. Mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita bentuk aljabar berdasarkan prosedur Newman. 

2. Mengetahui faktor-faktor penyebab siswa melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal cerita bentuk aljabar berdasarkan prosedur Newman. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sumber ilmu 

maupun pengetahuan dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan matematika 

yang membahas tentang kesalahan peserta didik. Dan dapat bermanfaat untuk 

dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk megetahui kesalahan-kesalahan 

yang dilakukan peserta didik. 

Secara praktis penelitian ini memberikan informasi kepada pendidik 

khususnya yang mengajarkan matematika sehingga bisa mengatasi kesalahan 

yang sering dilakukan peserta didik dalam menyelesaikan soal bentuk aljabar 

minimal mengurangi kesalahan yang dilakukan siswa ataupun mengevaluasi juga 

cara pembelajaran yang akan meningkatkan pemahaman siswa. Hasil dari 

penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi peserta didik untuk mengetahui letak 
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kesalahan yang mereka lakukan saat mengerjakan soal tentang bentuk aljabar, 

sehingga dapat membantu mereka untuk memperbaikinya. Kemudian diharapkan 

peserta didik tidak melakukan kesalahan kembali. 

1.5 Definisi Operasional 

a. Analisis kesalahan adalah pendeskripsian jenis-jenis kesalahan yang dilakukan

siswa dan alasan-alasan tentang penyebab terjadinya kesalahan-kesalahan

b. Soal cerita matematika adalah soal-soal yang dinyatakan dalam kalimat-

kalimat cerita yang perlu diterjemahkan menjadi kalimat matematika. Soal

cerita biasanya menggunakan kata-kata atau kalimat sehari-hari

c. Bentuk aljabar merupakan cabang matematika yang menggunakan tanda-tanda

atau huruf-huruf untuk menggambarkan atau mewakili angka-angka.

d. Prosedur Newman adalah salah satu metode yang digunakan untuk

mengetahui kesalahan dengan lima tahapan, yaitu membaca (reading),

memahami (comprehension), transformasi (transformation), keterampilan

proses (process skill), penulisan jawaban (encoding).

e. Analisis kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita bentuk aljabar adalah

pendeskripsian tentang jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa dan

penyebab terjadinya kesalahan dengan soal cerita bentuk aljabar.




