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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Matematika merupakan ilmu yang mempunyai peranan penting dalam 

memajukan kemampuan berpikir manusia dan mendasari berbagai perkembangan 

teknologi (Handayani, 2014). Hal ini sesuai dengan pernyataan Atmajayanti (2014) 

yang menyatakan bahwa saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan 

teknologi didasari oleh matematika. Hal tersebut menuntut manusia untuk mampu 

menghadapai tantangan global, berpikir kritis, logis, sistematis, dan mampu 

memecahkan masalah. Oleh karena itu, penguasaan kuat terhadap matematika 

diperlukan sejak dini dalam proses peningkatan kualitas SDM dan kemajuan 

IPTEK.  

 Siswa seringkali dihadapkan dengan masalah-masalah yang dituangkan 

dalam soal berbentuk cerita terutama pada pembelajaran matematika. Menurut 

Dewi (2014) soal cerita matematika lebih mengedepankan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari, melatih siswa untuk berpikir deduktif dan memahami proses 

berpikir untuk menyelesaikannya. Hal penting dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika adalah siswa harus memahami proses berpikir dan langkah 

penyelesaian untuk mendapatkan jawaban yang benar. Mengingat pentingnya hal 

tersebut, kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika siswa 

harus dikembangkan. 

 Kurikulum  2013 telah mengalami penyempurnaan pada standar isi. 

Penyempurnaan  standar  isi tersebut menuntut siswa  untuk  menggunakan berbagai 

pengetahuan   dan  keterampilannya  dalam  menyelesaikan  berbagai  bentuk  soal
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dengan standar internasional (Pudji, 2018). Salah satu kriteria soal dengan standar 

internasional yaitu penyelesaiannya adalah menuntut siswa untuk melakukan analisis, 

evaluasi dan kreasi (berpikir tingkat tinggi). Kemampuan berpikir tingkat tinggi biasa 

disebut dengan HOTS (Higher Order Thinking Skill). Menurut Brookhart (2010) siswa 

dikatakan mampu berpikir tingkat tinggi jika tingkat berpikir siswa berada pada ranah 

analyzing (C4), evaluating (C5), dan creating (C6) pada Taksonomi Bloom. 

Kemampuan menyelesaikan soal bertipe HOTS merupakan salah satu kompetensi 

penting dalam dunia modern. 

 Hasil studi internasional PISA (Programme for International Student 

Assesment) pada tahun 2012 menunjukkan literasi membaca, literasi matematika, dan 

literasi sains yang dicapai peserta didik belum maksimal. Mulai tahun 2003 sampai 

dengan tahun 2012, Indonesia selalu menempati peringkat bawah untuk PISA kategori 

matematika OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) 

(dalam Kusuma, 2017). Fanani (2018) menambahkan bahwa pada tahun 2015, 

Indonesia berhasil naik 6 peringkat dari sebelumnya. Namun, peningkatan tersebut 

masih belum mencapai nilai rata-rata negara. Nilai rata-rata matematika negara OECD 

adalah 490, namun nilai rata-rata matematika Indonesia hanya 386. Berdasarkan uraian 

di atas menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang kurang terlatih menyelesaikan 

soal berbasis kontekstual, menuntut analisis, argumentasi dan kreativitas dalam 

penyelesaiannya. 

 Permendikbud tahun 2016 terdapat kebijakan baru bahwa pelaksanaan 

pembelajaran matematika kelas IV, V, dan VI pada sekolah dasar sudah tidak 

diintegrasikan dengan mata pelajaran lain. Sehingga, matematika memiliki porsi 
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sendiri untuk dipelajari lebih dalam dan lebih fokus dengan menggunakan strategi dan 

metode belajar yang relevan. Berdasarkan kebijakan tersebut diharapkan dapat 

mencapai tujuan pembelajaran dengan tingkat keberhasilan yang relatif tinggi. 

 Kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak siswa kelas V yang 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan 

pecahan. Pada kelas sebelumnya siswa hanya mempelajari bentuk-bentuk pecahan 

(Permendikbud, 2016) sedangkan, di kelas V siswa mulai mempelajari operasi hitung 

pada pecahan yaitu melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan 

penyebut yang berbeda terutama disajikan dalam bentuk soal cerita betipe HOTS. 

Siswa kelas V mengalami kesulitan pada pokok bahasan tersebut. Padahal, materi 

tersebut penting untuk dipelajari. Permasalahan yang berkaitan dengan pecahan sering 

ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa diharapkan mampu menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan 

penyebut berbeda menggunakan kemampuan matematisnya.  

 Siswa mengalami kesulitan dimungkinkan karena keterampilan dan 

penguasaan terhadap konsep matematika belum dikuasai sepenuhnya. Kesulitan 

tersebut yang dapat menyebabkan siswa melakukan berbagai kesalahan. Lemahnya 

pengetahuan siswa tentang operasi pecahan dengan penyebut yang sama pada materi 

sebelumya juga menyebabkan siswa merasa sulit pada materi operasi bilangan pecahan 

dengan penyebut yang berbeda. Hal ini didasari oleh observasi yang dilakukan di SD 

Negeri Tulusrejo 3 Malang pada tanggal 20 September 2018.  

 Kesalahan yang dilakukan oleh siswa perlu adanya analisis lebih lanjut, agar 

mendapatkan gambaran yang jelas dan rinci atas kelemahan siswa dalam 
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menyelesaikan soal cerita (Nurussafa’at, 2016). Oleh sebab itu, guru sebagai pendidik 

harus mampu mengidentifikasi kesulitan dan menganalisis kesalahan yang dilakukan 

siswa dalam belajarnya. Salah satu cara menganalisis kesalahan yang dilakukan oleh 

siswa dalam menyelesaikan soal matematika adalah menggunakan prosedur kesalahan 

Newman atau Newman’s Error Analysis (Alhassora et al., 2014).   

 Menurut Alhassora et al., (2014) terdapat 5 prosedur yang harus dilakukan 

dalam menyelesaikan soal matematika berdasarkan NEA (Newman’s Error Analysis) 

yaitu: (1) membaca (reading), (2) memahami masalah (comprehension), (3) 

transformasi (transformation), (4) keterampilan proses (process skills) dan (5) 

menuliskan jawaban akhir (encoding). Oleh karena itu, siswa diharapkan mampu 

menyelesaikan soal matematika sesuai dengan prosedur dan tidak melakukan 

kesalahan pada tiap tahapannya. 

 Penelitian mengenai analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika berdasarkan prosedur Newman sudah banyak dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Jha (2012) yang berjudul 

Mathematics Performance of Primary School Students in Assam (India): An Analysis 

Using Newman Procedure. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa siswa banyak 

melakukan kesalahan pada tahap transformasi (transformasi) dalam menyelesaikan 

soal pilihan ganda dan banyak melakukan kesalahan pada tahap pemahaman 

(comprehension) dalam menyelesaikan pertanyaan terstruktur. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Jha (2012) tersebut dilakukan pada 10 Sekolah 

Dasar kelas V di Assam yang terdiri dari 5 sekolah daerah kota dan 5 sekolah daerah 

desa. Masing-masing sekolah dipilih 3 siswa berkemampuan tinggi, 3 siswa 
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berkemampuan sedang dan 4 siswa berkemampuan rendah. Namun, dalam penelitian 

ini difokuskan pada satu sekolah dasar agar hasil analisis yang diberikan lebih spesifik 

dan rinci. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini difokuskan pada analisis kesalahan siswa 

kelas V sekolah dasar dalam menyelesaikan soal matematika dalam bentuk cerita yang 

bertipe HOTS.  

 Peninjauan terhadap kesalahan yang dilakukan siswa itu penting dilakukan 

untuk meningkatkan hasil belajar. Peningkatan hasil belajar siswa dapat dilakukan 

dengan memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh siswa sebelumnya agar tidak 

menimbulkan kesalahan-kesalahan yang baru. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti 

mengambil judul “Analilis Kesalahan Penyelesaian Soal Cerita Matematika Bertipe 

HOTS Berdasarkan Teori Newman pada Siswa Kelas V SD”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah “Bagaimana kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika 

bertipe HOTS pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut 

berbeda berdasarkan prosedur Newman (reading, comprehension, transformation, 

process skill, encoding) siswa kelas V SD?”. 

C. Tujuan 

 Sesuai dengan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika bertipe 
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HOTS pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut 

berbeda berdasarkan prosedur Newman (reading, comprehension, transformation, 

process skill, encoding) siswa kelas V SD. 

D. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat secara teoritik dan praktis. 

Secara teoritik, manfaatnya adalah penelitian ini diharapkan memberikan konstribusi 

pengetahuan dalam dunia pendidikan khususnya matematika yang membahas tentang 

analisis Newman’s Error Analysis (NEA) yang dapat digunakan untuk mengetahui 

bentuk kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika pokok bahasan pecahan 

dengan penyebut yang berbeda. Sedangkan secara praktik dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut. 

1. Bagi Siswa 

a. Mengetahui kesalahan yang dilakukan dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan yang penyebutnya 

berbeda. 

b. Meningkatkan motivasi siswa untuk belajar lebih giat lagi sehingga dapat  

meningkatkan hasil belajarnya. 

c. Meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika bertipe 

HOTS (Higher Order Thinking Skills). 

2. Bagi Guru 
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a. Penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk mengurangi dan mencegah timbulya 

kesalahan-kesalahan baru serta dapat menentukan metode dan strategi belajar 

yang baik dan benar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

b. Mengetahui kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita bertipe HOTS 

(Higher Order Thinking Skills). 

 

3. Bagi Peneliti 

a. Penelitian ini dapat dijadikan acuan penelitian selanjutnya. 

b. Memperoleh informasi mengenai letak kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika bertipe HOTS (Higher Order Thinking 

Skills) yang dapat dijadikan bahan perbaikan dalam pembelajaran dan bekal 

sebagai calon pendidik. 

E. Batasan Penelitian 

 Penelitian dilakukan untuk mengetahui kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika bertipe HOTS (Higher Order Thinking Skills) 

menggunakan Newman’s Error Analysis (NEA). Melihat luasnya permasalahan yang 

dikaji dalam penelitian ini, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi sebagai 

berikut. 

1. Penelitian ini difokuskan pada kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan pecahan yang 
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penyebutnya berbeda pada siswa kelas V SDN Tulusrejo 3 Kota Malang tahun 

2018/2019. 

2. Kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika dianalisis 

menggunakan Newman’s Error Analysis (NEA). 

3. Tipe soal cerita yang digunakan adalah HOTS (Higher Order Thinking Skills). 

F. Definisi Istilah 

 Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda maka perlu dibuat penegasan 

istilah terhadap judul “Analilis Kesalahan Penyelesaian Soal Cerita Matematika 

Bertipe HOTS (Higher Order Thinking Skills) Pokok Bahasan Pecahan dengan 

Penyebut Berbeda Siswa Kelas V SD Negeri Tulusrejo 3 Kota Malang tahun 

2018/2019” maka istilah-istilah yang perlu dijelaskan, yaitu: 

1. Soal cerita merupakan modifikasi dari soal hitungan dan disajikan dalam bentuk 

cerita yang berkaitan dengan lingkungan dan kehidupan sehari-hari siswa, Haji 

(dalam Rizka, 2017). 

2. Analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika pada 

penelitian ini menggunakan prosedur Newman. Wijaya et al., (2012) berpendapat 

bahwa prosedur Newman atau NEA (Newman’s Error Analysis) adalah langkah-

langkah sederhana untuk memeriksa kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika. Prosedur NEA yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya 

membaca masalah (reading), memahami masalah (comprehension), transformasi 
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masalah (transformation), keterampilan proses (process skill), dan menuliskan 

jawaban akhir (encoding). 

3. Soal bertipe HOTS merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk

mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Soal bertipe HOTS tersebut

dapat mendorong siswa untuk berpikir secara luas dan mendalam. Soal bertipe

HOTS pada umumnya mengukur kemampuan pada ranah menganalisis (analyzing-

C4), mengevaluasi (evaluating-C5), dan mengkreasi (creating-C6) pada taksonomi

Bloom (Anderson, 2001).


