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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang telah diajarkan pada 

jenjang pendidikan formal sejak Sekolah Dasar. Menurut Soejadi (2000) 

mempelajari matematika merupakan hal yang sangat penting, sebab bagian atau 

unsur dari matematika dipilih berdasarkan kepentingan pendidikan dan 

perkembangan IPTEK. Selain itu dalam kehidupan sehari-hari matematika juga 

sangat diperlukan. Matematika merupakan sesuatu ilmu yang memiliki pola 

teratur dan urutan yang logis (Walle, 2007). Pada mata pelajaran matematika 

suatu bab atau materi pada mata pelajaran matematika akan ada hubungan atau 

kaitannya dengan materi-materi matematika yang lain. Seperti pendapat 

Runtukahu & Kandou (2013) Matematika sangat terstruktur, dimana satu materi 

merupakan prasyarat bagi materi berikutnya, jadi materi pada matematika 

memiliki keterkaitan atau hubungan antara satu materi dengan materi lainnya. 

Untuk memahami matematika dan dapat menggunakannya dalam menyelesaikan 

masalah diperlukan penguasaan konsep yang baik (Winarni & Harmini, 2011). 

Penguasaan konsep yang baik akan bermanfaat bagi siswa dalam memecahkan 

masalah matematika.   

Sejak pada jenjang Sekolah Dasar, siswa sudah diperkenalkan dengan soal 

matematika dalam bentuk cerita. Masalah matematika biasanya disajikan dalam 

bentuk soal cerita, penggambaran fenomena atau kejadian, ilustrasi gambar atau 

teka teki (Hudoyo, 1990). Soal matematika berbentuk cerita banyak dimunculkan 

pada jenjang SMP. Kegiatan yang perlu dilakukan siswa dalam menyelesaikan 
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soal cerita adalah menyajikan kembali soal tersebut dan mereka harus mampu 

menerjemahkan setiap kalimat matematika di dalam soal (Runtukahu & Kandou, 

2013). Kesulitan dalam menyelesaikan soal matematika berbentuk cerita yang 

terkait erat dengan kehidupan sehari-hari juga banyak dialami oleh siswa SMP. 

Karena kesulitan dalam menyelesaikan soal inilah yang memicu siswa membuat 

kesalahan dalam mengerjakan soal. Pada peneitian yang dilakukan oleh Farida 

(2015) kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa SMP dalam mengerjakan soal 

matematika berbentuk cerita antara lain: (1) kesalahan memahami apa yang 

dimaksud soal; (2) kesalahantdalam mengubah soal menjadi bentuktmatematika; 

(3) tidaktdapat menyelesaikan kalimat matematika; (4) kesalahan menghitung; (5) 

kesalahan menuliskan angka. 

Kemampuan dasar yang dibutuhkan dalam menyelesaikan soal cerita adalah 

kemampuan membaca. Kemampuan membaca merupakan salah satu hal yang 

bermanfaat pada mata pelajaran matematika, khususnya dalam menyelesaikan 

soal-soal cerita yang disajikan dalam bentuk kalimat verbal dan menanyakan 

kuantitas atau jumlah tertentu (Laily, 2014). Oleh sebab itu siswa harus sangat 

teliti dan cermat dalam membaca suatu soal cerita matematika, sebab kesalahan 

dalam memahami suatu soal cerita akan mengakibatkan kegagalan dalam 

menyelesaikan soal tersebut. 

Dalam menyelesaikan soal cerita matematika, tentunya pertama-tama siswa 

akan membaca soal terlebih dahulu, kemudian memahami maksud dari soal 

tersebut, setelah itu baru siswa memilih metode apa yang akan digunakan, setelah 

mengetahui metode yang harus digunakan dilanjutkan dengan melakukan 

perhitungan, dan terakhir siswa menuliskan jawabannya. Dari beberapa tahapan 
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tersebut sangat sesuai dengan tahapan Newman. Teori Newman pertama kali 

dikenalkan oleh Anne Royal Newman pada tahun 1977 di Australia (Ellerton & 

Clements, 1992). Newman mengembangkan suatu sistem diagnosis matematika 

terkait erat dengan kemampuan berbahasa (Runtukahu & Kandou, 2013). Menurut 

Newman (dalam Prakatipong & Nakamura, 2006) kesalahan yang dilakukan oleh 

siswa saat menyelesaikan soaltmatematikatdibedakantmenjadi lima tahapan 

kesalahan,tyaitu: 1) readingterror; 2) comprehesionterror; 3) transformation 

error; 4) process skills error; 5) encoding error. 

1.2 Rumusan Masalah 

Pada tahapan Newman, dalamtmenyelesaikantsoal ceritatkesalahantsiswa 

dapat terjadi ditsetiap tahapan. Kesalahan yang dilakukan oleh siswa pun 

menunjukkan berbagai bentuk kesalahan. Oleh karena itu untuk mengetahui 

bentuk kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal cerita, 

penelitian ini berfokus untuk menganalisis “Bagaimana kesalahan siswa SMP 

dalam menyelesaikan soal cerita matematika berdasarkan analisis kesalahan teori 

Newman?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Menganalisisakesalahan siswa dalamamenyelesaikan soal cerita merupakan 

hal yang sangat penting, karena dapat dijadikan acuan bagi guru matematika 

untuk perbaikan pembelajaran matematika pada soal cerita. Oleh karena itu tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pada tahapan mana siswa melakukan 

kesalahan saat mengerjakan soal cerita matematika dan faktor penyebabnya 

berdasarkan analisis kesalahan teori Newman. 
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1.4 Pembatasan Masalah 

Masalah matematika yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari yang 

paling umum dijumpai adalah kegiatan jual beli. Dalam pengaplikasian 

matematika kegiatan jual beli diperlukan suatu sistem. Sistem tersebut dalam 

matematika dikenal dengan sistem persamaan linear. Sistem Persamaan Linear 

Dua Variabel (SPLDV) yang diajarkan pada kelas VIII SMP. Persamaan Linear 

Dua Variabel adalah persamaan yang hanya memiliki dua variabel yang masing-

masing variabelnya berpangkat satu (Agus, 2008).  

Permasalahanayang muncul dalamasuatu penelitian bisaasangataluas.tAgar 

analisisakesalahan siswa dalamamenyelesaikan soalacerita matematika ini terarah 

maka diperlukantadanya ruang lingkuptatau pembatasantmasalah. Halainiajuga 

untukamenghindari luasnyaamasalah yangyakan dibahasadalam penelitian ini, 

antara lain: 

a. Penelitian ini hanya berfokus pada materi Sistem Persamaan Linear Dua 

Variabel (SPLDV), dan metode penyelesaian yang digunakan yaitu metode 

eliminasi, substitusi, dan juga campuran antara metode eliminasi dan 

metode substitusi. 

b. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII D SMPN 12 Malang. 

c. Penelitian berfokus pada bagaimana kesalahan yang dilakukan oleh siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita serta faktor penyebabnya menurut Teori 

Newman. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. 
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a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan arah untuk 

menganalisis kesalahanwyang dilakukanwsiswa dalam menyelesaikanwsoal 

berbentukacerita padawmatematika dengan tahapan Newman, sehingga lebih 

mempermudah peneliti untuk membuat patokan dalam menganalisis tingkat 

kesalahan. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan pedoman bagi penelitian lain 

yang sejenis. 

b. Manfaattpraktis

Dalam praktiknya, penelitianoini diharapkan dapatamemberikan manfaat 

terutama pada guru matematika. Sehingga guru dapat mengetahui tingkat 

kemampuanasiswa dalam menyelesaikanasoal matematika dalam bentuk soal 

cerita, serta guru dapat mengetahui jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita matematika dan faktor penyebabnya berdasarkan analisis kesalahan 

Newman. Serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam upaya memperbaiki proses pembelajaran agar lebih baik dan 

berkualitas. 




