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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pemecahan Masalah Matematika 

Pemecahan masalah juga dikenal dengan istilah Problem Solving. Kilpatrick 

(dalam Runtukahu & Kandou, 2013) mendefinisikan suatu masalah secara umum 

merupakan suatu keadaan, dimana keadaan tersebut memiliki tujuan yang jelas 

dan memiliki jalan untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Dari 

penjelasan tersebut, maka masalah matematika dapat diartikan sebagai suatu 

masalah matematis, dimana masalah tersebut memiliki suatu cara atau prosedur 

guna memperoleh suatu hasil. Masalah matematika sering kita jumpai dalam 

kehidupan sehari-hari, misalnya kegiatan jual beli yang memerlukan suatu 

perhitungan matematika.  

Menurut Polya (dalam Maier, 1985) terdapat empat tahap pemecahan 

masalah dalam matematika, yaitu:  

a.  Siswa harus mampu memahami makna apa yang terkandung dalam soal 

cerita, dan siswa harus tahu bagaimana solusi yang harus didapat dari soal 

tersebut. 

b. Memikirkan bagaimana solusi dari soal, serta memikirkan prosedur mana 

yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dari soal tersebut. 

c. Melakukan perhitungan dengan prosedur yang telah dipilih untuk 

memecahkan permasalahan dari soal itu hingga mendapatkan solusi yang 

diharapkan.  
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d. Siswa meninjau ulang atau mengkoreksi kembali perhitungan yang telah 

dilakukan, untuk meyakinkan bahwa perhitungan yang telah dilakukan 

benar. 

Menurut Runtukahu & Kandou (2013) pemecahan masalah pada 

matematika dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 

a. Pemecahan masalah rutin atau masalah abstrak yaitu merupakan suatu 

masalah dengan jenis soal yang diberikan biasanya identik dengan soal 

cerita. Dalam pemecahan masalah rutin, siswa menerapkan sebuah rumus 

matematika yang telah diajarkan gurunya. 

b. Pemecahan masalah non-rutin atau masalah nyata yaitu pemecahan masalah 

yang memerlukan memerlukan tingkat pemikiran yang lebih tinggi, karena 

pada jenis soal non-rutin siswa dituntut menemukan solusi dengan prosedur 

yang harus dikembangkan sendiri.  

2.2 Soal Cerita 

Dalam menyelesaikan soal cerita, hal utama yang harus dikuasai oleh siswa 

adalah kemampuan membaca. Siswa dituntut mampu memahami setiap kalimat 

yang terdapat pada soal cerita dan menuangkannya ke dalam bahasa matematika. 

Menurut Laily (2014) kemampuan membaca pada soal cerita matematika berarti 

kesanggupan siswa dalam memahami makna bacaan yang di dalamnya terdapat 

makna kata, makna kalimat, isi pokok paragraf, dan isi bacaan. 

Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas bahwa biasanya soal cerita 

identik dengan tipe pemecahan masalah rutin. Soal cerita dapat disajikan 

berdasarkan keadaan yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Kegiatan yang perlu 

dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal matematika berbentuk cerita 
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adalah menyajikan kembali soal ke dalam bahasa matematika (Runtukahu & 

Kandou, 2013). Selain kemampuan membaca, keterampilan lain yang harus 

dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal cerita dalah keterampilan dalam 

menerjemahkan soal. 

Apabila dalam menyelesaikan soal cerita siswa tidak dapat menguasai 

beberapa kemampuan dasar, kekeliruan dalam menyelesaikan soal cerita bisa saja 

terjadi. Berikut beberapa keterampilan yang harus dikuasai dalam menyelesaikan 

soal cerita menurut Ellerton & Clements (Runtukahu & Kandou, 2013) antara 

lain: 

a. Pengetahuan bahasa, kemampuan bahasa ini mencakup kemampuan 

membaca. Kemampuan membaca berguna untuk memahami makna yang 

terkandung dalam soal cerita dan memahami perintah yang ada dalam 

bacaan. 

b. Keterampilan kedua yang dibutuhkan adalah kemampuan matematika. 

Kemampuan matematika yang dimaksud adalah kemampuan berhitung, 

tentu saja kemampuan berhitung sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan 

soal matematika. 

c. Selanjutnya adalah keterampilan imajinasi. Karena biasanya soal cerita 

disusun berdasarkan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan pada kehidupan 

sehari-hari imajinasi sangat diperlukan dalam menyelesaikan soal cerita. 

d. Menghubungkan antara pengetahuan yang diperoleh dulu dengan yang 

diperoleh sekarang, karena dalam matematika materi yang diajarkan antara 

satu dengan lainnya saling berhubungan.  
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e. Keterampilan terakhir yang harus dimiliki siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita adalah sikap. Maksud dari sikap disini adalah bagaimana siswa dapat 

menyikapi inti dari soal. Langkah atau prosedur apa yang harus dilakukan  

menyelesaikan soal, apakah meninjau kembali soal atau mengerjakan 

kembali soal dengan cara yang berbeda untuk membandingkan jawaban. 

2.3 Tahapan Analisis Kesalahan Newman 

Newman mengembangkan sebuah sistem diagnosis matematika yang terkait 

erat dengan kemampuan berbahasa (Runtukahu & Kandou, 2013). Karena tahapan 

analisis Newman terkait erat dengan kemampuan berbahasa, maka teori ini sangat 

efektif untuk menganalisis kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika. Pada penelitian yang dilakukan oleh Newman, sebanyak 70% sampai 

dengan 90% siswa mengalami kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita.  

Menurut Newman, lima tahapan yang harus dilakukan oleh siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita adalah sebagai berikut: 

a. Membaca masalah (Reading) 

Hal pertama yang dilakukan siswa saat mengerjakan soal cerita tentunya 

adalah membaca teks yang ada pada soal cerita. Membaca teks bacaan berarti 

membaca permasalahan yang terkandung dalam bacaan. Siswa mencermati ide 

pokok yang terkandung dalam bacaan, mencermati apa yang disampaikan oleh 

bacaan.  

b. Memahami masalah (Comprehension) 

Setelah membaca masalah yang terkandung dalam soal cerita, tahap 

selanjutnya yang harus dilakukan oleh siswa adalah memahami apa yang 

dimaksudkan oleh soal tersebut. Dalam hal ini berarti siswa dituntut untuk dapat 
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memahami masalah yang terdapat pada soal agar dapat menyelesaikan suatu 

permasalahan yang terkandung dalam soal dan mendapatkan solusi yang 

diharapkan. 

c. Melakukan transformasi (Transformation) 

Langkah selanjutnya setelah memahami masalah yang terkandung dalam 

soal, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh siswa adalah mengubah soal 

cerita ke dalam bahasa matematika. Siswa melakukan transformasi terhadap soal 

cerita yang semula berupa teks verbal menjadi kalimat matematika. 

d. Keterampilan proses (Process Skill) 

Setelah siswa dapat mengubah soal cerita ke dalam kalimat matematika, hal 

selanjutnya yang harus dilakukan adalah menentukan prosedur yang akan 

digunakan untuk menyelesaikan soal. Prosedur yang dimaksud adalah rumus dan 

langkah penyelesaian yang digunakan untuk menemukan solusi dari 

permasalahan yang ada pada soal. Kemudian setelah mengetahui prosedur mana 

yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal, baru siswa melakukan 

perhitungan. 

e. Penulisan Jawaban (Encodding) 

Langkah terakhir yang harus dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita adalah menuliskan jawaban. Setelah melakukan serangkaian tahapan 

mulai dari membaca masalah hingga keterampilan proses, maka siswa akan 

mendapatkan solusi akhir dari masalah tersebut. Tidak hanya menuliskan 

jawaban saja, siswa dihimbau agar mengkoreksi kembali hasil yang telah di 

dapat untuk lebih memastikan kebenaran dari hasil yang diperoleh. 
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2.4 Kategori Kesalahan pada Tahapan Newman  

Kesalahan yang dikategorikan oleh Newman dalam menyelesaikan soal 

cerita, antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Kesalahan membaca (Reading Error) 

Kesalahan membaca terjadi karena siswa tidak  dapat memahami makna 

atau arti kata yang terdapat pada soal cerita, atau juga dapat disebabkan karena 

siswa salah memahami arti dari soal cerita. Kesalahan membaca sangat 

berdampak pada proses pengerjaan soal, karena berpengaruh pada hasil yang di 

dapatkan. 

b. Kesalahan memahami (Comprehension Error) 

Siswa tidak dapat memahami komponen-komponen pada soal, ataupun 

siswa salah dalam memahami komponen yang terdapat pada soal. Komponen 

dari soal terdiri atas apa saja yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal 

cerita tersebut. 

c. Kesalahan transformasi (Transformation Error) 

Kesalahan transformasi terjadi karena siswa tidak dapat mengubah kalimat 

verbal yang terdapat pada soal cerita menjadi kalimat matematika, atau juga 

dapat disebabkan siswa kurang teliti dalam mentransformasikan soal ke dalam 

kalimat atau bentuk matematika. Sehingga kedua hal tersebut mengakibatkan 

siswa mengalami kesalahan dalam mengerjakan soal.  

d. Kesalahan keterampilan proses (Process Skill Error) 

Kesalahan keterampilan proses disebabkan karena siswa tidak dapat 

menentukan prosedur mana yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal, 

atau bisa juga karena siswa tidak mengetahui langkah-langkah dari prosedur 
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yang digunakan untuk menyelesaikan soal. Dan juga kesalahan saat melakukan 

perhitungan yang disebabkan kurangnya ketelitian siswa saat berhitung yang 

akhirnya menyebabkan kesalahan hasil. 

e. Kesalahan Menuliskan Jawaban (Encoding Error) 

Kesalahan menuliskan jawaban terkait erat dengan kesalahan keterampilan 

proses. Karena kekeliruan yang dilakukan oleh siswa saat melakukan 

perhitungan, akhirnya hal tersebut menyebabkan siswa membuat kesalahan 

dalam menuliskan jawaban.  

Analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita menurut Newman 

antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Sebagai contoh apabila 

siswa melakukan kesalahan pada tahap pertama yaitu kesalahan membaca, berarti 

pada tahap-tahap selanjutnya siswa juga akan mengalami kesalahan. 

Kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam mengerjakan soal cerita dapat 

terjadi akibat kecerobohan siswa dan motivasi siswa yang rendah dalam 

mengerjakan soal. Kesalahan yang diakibatkan oleh kecerobohan siswa 

dikarenakan pada tahapan tertentu dalam mengerjakan soal siswa tergesa-gesa dan 

kurang teliti, sehingga siswa mendapatkan jawaban yang kurang tepat padahal 

siswa tersebut memahami cara mengerjakan soal tersebut. Sedangkan kesalahan 

yang disebabkan oleh kurangnya motivasi siswa disebabkan karena siswa tidak 

punya motivasi atau keinginan untuk menyelesaikan soal, sehingga siswa secara 

asal-asalan mengerjakan soal. 

Newman melakukan penelitian di 19 sekolah yang ada di Melbourne, 

penelitian dilakukan dengan cara mewawancarai siswa yang salah dalam 

menjawab soal. Setiap pertannyaan di dalam wawancara yang diajukan oleh 
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Newman, mengacu pada 5 tahapan analisis kesalahan Newman. Wawancara 

dilakukan dengan menggunakan “pedoman analisis kesalahan” yang dibuat oleh 

Newman sendiri. Mula-mula Newman meminta siswa untuk menjawab soal lagi 

tanpa menggunakan bantuan, kemudian siswa diminta untuk menjawab 

pertanyaan berikut: 

a. Silahkan bacakan pertanyaannya pada saya. Jika kamu tidak mengerti 

sebuah soal maka tinggalkan saja. 

b. Tunjukkan sebuah kata atau simbol. Apa makna dari kata atau simbol 

tersebut? Jelaskan pada saya apa yang dimaksud dari pertanyaan tersebut. 

c. Jelaskan pada saya bagaimana cara kamu mencari jawabannya? Jelaskan 

pada saya bagaimana kamu memulai menemukan jawaban tersebut? 

d. Tunjukkan kepada saya, apa yang harus dilakukan untuk mendapat jawaban 

itu? 

e. Sekarang tuliskan jawaban kamu dari pertanyaan itu. 

2.5 Penelitian yang Relevan 

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Helman Hidayat. Dalam 

penelitian sebelumnya juga menganalisis kesalahan siswa berdasarkan teori 

Newman, namun materi yang digunakan adalah lingkaran. Pada tahapan Reading 

kesalahan yang dilakukan siswa cukup besar, karena makna kata pada soal cerita 

lingkaran cukup sulit dipahami oleh siswa atau bisa juga siswa salah dalam 

memahami makna dari suatu kata. Misalnya siswa salah dalam mengartikan 

makna diameter. 

Kesalahan pada tahapan Reading sebesar 61,17%, hal ini dikarenakan 

makna kata pada materi lingkaran cukup sulit dipahami siswa. Pada tahapan 
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Comprehension  tingkat kesalahannya menurun yaitu sebesar 37,92%. Pada 

tahapan Transformation jumlah kesalahannya kembali meningkat yaitu sebesar 

63%. Tahapan Process Skill sedikit meningkat, yaitu sebesar 67,25%. Terakhir 

tahapan Encoding jumlah skor kesalahannya hampir sama dengan jumlah skor 

pada tahapan Process Skill yaitu sebesar 67,58%. 
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