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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Matematika  

a. Pengertian Matematika 

  Matematika adalah ilmu dasar yang digunakan untuk memecahkan 

suatu masalah dan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan (Putri, 

2014). Sri (2018) menyebutkan bahwa objek yang dipelajari dalam matematika 

adalah abstrak (ide, proses, penalaran) yang disusun secara hirarki dan deduktif. 

Hal ini senada dengan pendapat Oktaviana (2017) yang menyatakan bahwa 

matematika mempelajari sejumlah fakta, konsep, operasi dan berkarakter 

abstrak. Sehingga, matematika dipelajari oleh siswa bukan hanya untuk 

menguasai materi dan konsep matematika tetapi siswa juga dituntut untuk 

mampu menggunakan matematika sebagai sarana untuk memecahkan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari. 

  Jha (2012) menyatakan bahwa matematika mempunyai peran penting 

dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan membantu 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari siswa. Matematika juga 

berperan untuk mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi permasalahan 

dalam kehidupannya melalui pola berpikir matematika (Supardi, 2015). 

Mengingat perannya yang sangat penting, matematika perlu dipelajari mulai 

pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. 

  Uraian  di atas dapat disimpulkan bahwa matematika adalah ilmu  yang 

sangat   penting   untuk   dipelajari.  Matematika   mempunyai   peranan   yang
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sangat penting yaitu sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan memecahkan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Objek kajiannya 

berupa fakta, konsep, operasi dan berkarakter abstrak. Sehingga, diharapkan 

siswa sanggup menghadapi masalah dalam keidupan sehari-hari menggunakan 

pola matematika.  

b. Kurikulum Matematika SD 

  Setiap jenjang pendidikan diperlukan kurikulum sebagai acuan dan 

pedoman dalam proses belajar mengajar (Syafa’at, 2012). Saat ini, kurikulum 

yang sudah mulai diberlakukan di sekolah adalah kurikulum 2013. Pada 

implementasi kurikulum 2013 pembelajarannya adalah berorientasi pada siswa. 

Menurut Suharno (2014) siswa diharapkan aktif mengembangkan potensinya 

melalui pengalaman belajar yang disediakan guru. Siswa dihadapkan dengan 

permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dalam 

pembelajarannya difasilitasi untuk terlibat secara aktif dalam memecahkan 

semua permasalahannya terutama pada mata pelajaran matematika. Oleh karena 

itu, kurikulum sangat diperlukan oleh setiap sekolah untuk acuan atau pedoman 

proses pembelajaran. 

        Permendikbud No. 24 Tahun 2016 Bab 1 Pasal 1 Butir 3 menyatakan 

bahwa pelaksanaan pembelajaran pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah 

(SD/MI) dilakukan dengan pendekatan pembelajaran tematik-terpadu, kecuali 

untuk mata pelajaran matematika dan Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan (PJOK) sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri untuk kelas IV, 

V, dan VI sekolah dasar. 
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  Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kurikulum 

2013 adalah orientasinya pada siswa. Siswa dituntut untuk terlibat secara aktif 

dalam memecahkan semua permasalahannya terutama pada mata pelajaran 

matematika karena pada mata pelajaran matematika siswa sering dihadapkan 

dengan masalah-masalah kehidupan sehari-hari siswa. Pada kurikulum 2013 

mata pelajaran matematika dan PJOK sudah tidak diintegrasikan dengan mata 

pelajaran lain. Sehingga, kedua mata pelajaran tersebut memiliki porsi lebih 

untuk dipelajari lebih luas dan mendalam.  

2. Analisis Kesalahan  

a. Kesalahan Menyelesaikan Soal Matematika 

  Kesalahan menyelesaikan soal matematika adalah bentuk 

penyimpangan terhadap sesuatu yang benar, sistematis dan konsisten 

(Sukirman, 2005). Kesalahan yang sistematis dan konsisten mungkin 

disebabkan oleh penguasaan pada pokok bahasan sebelumnya masih rendah 

sehingga mempengaruhi terhadap pemahaman siswa pada pokok bahasan 

berikutnya terutama pada pembelajaran matematika. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Winarni (2014) yang menyatakan bahwa matematika adalah mata 

pelajaran yang terstruktur dan penuh dengan prasyarat. Satu pokok bahasan 

pada matematika merupakan prasyarat bagi pokok bahasan berikutnya.  

  Menurut Rahayu (2016) siswa masih banyak melakukan kesalahan 

dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Kesalahan tersebut antara lain 

kesalahan konsep, kesalahan prinsip dan kesalahan operasi. Selain itu, Raharjo 

(2011) menyebutkan kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita matematika yaitu kesalahan memahami soal, kesalahan membuat 
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model matematika, kesalahan melakukan operasi atau perhitungan dan 

kesalahan dalam menyimpulkan. Menurut Marhayati (2012) soal cerita 

merupakan soal yang dirasa sulit untuk diselesaikan siswa karena harus 

menterjemahkan soal cerita ke dalam bentuk matematika. Krewec (2010) 

menambahkan bahwa masalah cerita sulit diselesaikan oleh siswa, khususnya 

bagi siswa yang berkemampuan rendah. 

  Wijaya et al., (2012) menyebutkan kesalahan dalam menyelesaikan 

soal matematika berdasarkan Newman sebagai berikut: (1) reading (kesalahan 

dalam membaca, memahami kata atau simbol), (2) comprehension (kesalahan 

dalam memahami suatu permasalahan), (3) transformation (kesalahan dalam 

mentransformasi soal cerita pada masalah matematika yang sesuai), (4) process 

skill (kesalahan dalam prosedur matematika), (5) encoding (kesalahan dalam 

menuliskan jawaban akhir).  

  Bosse et al., (2012) mengungkapkan beberapa jenis kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika termasuk: 

kesalahan manipulasi, yaitu kesalahan dalam perhitungan aritmatika/aljabar 

atau menggunakan variabel yang salah. Kesalahan konseptual, yaitu kesalahan 

yang disebabkan oleh kelalaian. Selain itu, Bosse et al., (2012)  menambahkan 

tiga jenis kesalahan: kesalahan interpretasi, kesalahan implementasi dan 

kesalahan preservation. 

  Kesalahan interpretasi terjadi ketika siswa tidak benar dalam membaca 

karakter atau memberikan contoh sifat-sifat baik sumber atau representasi 

target. Bosse et al., (2012) memberikan contoh sebagai berikut. “Misalkan, 

siswa  membaca titik (5,-3) pada grafik sebagai pasangan (-3,5)”. Kesalahan 
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implementasi terjadi ketika siswa tidak mampu menunjukkan langkah dalam 

perhitungan. Selanjutnya, kesalahan preservation terjadi karena siswa gagal 

dalam menterjemahkan informasi.  

   Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis kesalahan 

penyelesaian soal cerita adalah beragam yaitu kesalahan konsep, kesalahan 

prinsip, kesalahan operasi, kesalahan representasi dan preservation. Namun, 

jenis kesalahan tersebut dapat diidentifikasi lebih rinci menggunakan tahapan 

Newman. Adapun tahapan Newman yaitu reading, comprehension, 

transformation, process skill, dan encoding. Kesalahan dalam menyelesaikan 

soal matematika  harus segera diminimalisir agar tidak terjadi kesalahan pada 

letak yang sama dan dapat menimbulkan kesalahan-kesalahan baru pada pokok  

bahasan selanjutnya.  

b. Analisis Kesalahan Matematika Berdasarkan Newman’s Error Analysis 

(NEA) 

  Salah satu metode analisis kesalahan menyelesaikan soal cerita 

matematika adalah menggunakan Newman’s Error Analysis (NEA). Newman’s 

Error Analysis (NEA) membantu guru untuk mempertimbangkan alasan yang 

mendasari kesulitan yang dialami siswa (White, 2010). Adapun faktor penyebab 

dan indikator kesalahan berdasarkan Newman Error Analysis (NEA) menurut 

Cleman (dalam Oktaviana, 2017) akan disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 2.1 Faktor Penyebab dan Indikator Kesalahan Berdasarkan Newman 

Faktor Penyebab Indikator 

Reading  

(membaca) 

a. Siswa tidak mampu membaca atau mengenali simbol 

dalam soal 

b. Siswa tidak mampu memaknai arti kata, istilah atau 

simbol dalam soal  

Comphrehenion  

(memahami) 

a. Siswa tidak memahami informasi yang diketahui dalam 

soal dengan lengkap 

b. Siswa tidak memahami yang ditanyakan dalam soal 



14 

 

 
 

Faktor Penyebab Indikator 

Transformation 

(Transformasi) 

a. Siswa tidak mampu membuat model matematis  dari 

informasi yang didapatkan 

b. Siwa tidak mengetahui rumus yang digunakan untuk 

menyelesaikan soal 

c. Siswa tidak mengetahui operasi hitung yang akan 

digunakan untuk menyelesaikan soal 

Process skill 

(Keterampilan proses) 

a. Siswa tidak mengetahui langkah penyelesaian sesuai 

dengan model matematis yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan soal dengan hitungan akurat 

Encoding 

 (Jawaban akhir) 

a. Siswa tidak mampu menemukan hasil akhir  

b. Siswa tidak mampu menunjukkan jawaban akhir dari 

penyelesaian  

c. Siswa tidak mampu menuliskan  jawaban akhir sesuai 

dengan kesimpulan 

(Sumber: Cleman dalam Oktaviana,  2017) 

Faktor penyebab dan indikator kesalahan berdasarkan Nemwan yang 

sudah dipaparkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesalahan yang 

dilakukan siswa menyelesaikan soal cerita matematika. Selain itu, Dermawan 

(2018) menambahkan bahwa jenis kesalahan yang dilakukan siswa adalah 

kecerobahan (Careless error) yaitu tidak teliti dalam melakukan membaca 

soal, mengola informasi, melakukan perhitungan sampai dengan tidak 

mengecek kembali jawaban sebelum dikumpulkan.   

Menurut Rindyana (2013) jenis kesalahan pada tahap reading adalah 

kesalahan yang dilakukan siswa dalam membaca soal. Oktaviana (2017) 

menjelaskan bahwa kemampuan siswa dalam membaca masalah berpengaruh 

terhadap bagaimana langkah siswa tersebut dalam menghadapi masalah. 

Selanjutnya, Pape dalam Marhayati (2012) menyatakan bahwa pemahaman 

bacaan menyediakan pemahaman lebih jauh dari proses dan perilaku yang 

dilakukan siswa untuk memahami soal cerita.  

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika perlu ditingkatkan. Peningkatan 

kemampuan tersebut dapat dilakukan dengan identifikasi terhadap kesulitan 
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yang dialami siswa sehingga menyebabkan siswa mengalami suatu kesalahan 

dalam penyelesaiannya. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dapat 

dianalisis menggunakan Newman’s Error Analysis (NEA) untuk perbaikan 

dalam pembelajaran dan dapat dijadikan dasar pemilihan metode dan strategi 

pembelajarann yang relevan. Sehingga, tujuan pembelajaran dapat tercapai 

dengan baik.  

3. Soal Cerita Matematika 

a. Pengertian Soal Cerita Matematika 

Salah satu kompetensi siswa yang diharapkan muncul pada 

pembelajaran matematika adalah mampu dalam memecahkan masalah 

(Depdiknas, 2016). Menurut Dewi (2014) masalah dalam pembelajaran 

matematika biasanya diwujudkan dalam bentuk soal cerita, baik tulis atau lisan. 

Haji (dalam Rizka, 2017) menjelaskan bahwa soal cerita matematika 

merupakan soal hitungan yang dimodifikasi dan berkaitan dengan lingkungan  

siswa. Soal cerita matematika berkaitan dengan masalah yang ada dalam 

kehidupan sehari-hari yang diselesaikan menggunakan kalimat matematika atau 

operasi hitung bilangan (Raharjo, 2011).  

Wahyuddin (2016) menyebutkan bahwa soal cerita dapat digunakan 

sebagai alat untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa 

sebelumnya. Soal cerita merupakan instrumen tes yang lebih banyak digunakan 

untuk mengukur kemampuan lebih tinggi pada domain kognitif (Muri, 2015). 

Hal penting yang harus diketahui dalam penyelesaian soal cerita matematika 

adalah proses berpikir dan langkah-langkah untuk memperoleh jawaban akhir. 

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Suherman (2003) soal berbentuk uraian 
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menuntut siswa untuk menjawab pertanyaan dengan rinci, ketelitian dan 

sistematika penyelesaian dapat mencerminkan kemampuan siswa.  

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa soal cerita matematika dapat 

diartikan sebagai soal hitungan yang dimodifikasi dan diwujudkan dalam 

bentuk cerita yang berkaitan dengan lingkungan siswa. Soal cerita lebih banyak 

digunakan untuk mengukur kemampuan lebih tinggi pada domain kognitif. 

Oleh karena itu, soal cerita matematika memiliki peran penting dalam 

mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah yang 

melibatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. 

b. Langkah Penyelesaian Soal Cerita Matematika 

Duong (2017) menyebutkan bahwa menyelesaikan soal cerita 

merupakan kegiatan intelektual yang kompleks sehingga memerlukan tahapan-

tahapan tertentu untuk memperoleh jawaban yang sesuai. Menurut Diploma in 

Elementary Education (D.E1.Ed) dalam blok Importance of Learning 

Mathematics at the Elementary Stage of Schooling (2012) dasar proses 

pemecahan suatu masalah akan dipahami dengan baik oleh siswa jika guru 

menyiapkan pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan karakteristik siswa. 

Kriteria masalah yang disiapkan oleh guru yaitu: (1) harus memiliki konsep 

yang abstrak dan anak dilatih untuk membuat hubungan antara data yang 

diberikan dalam masalah; (2) memerlukan beberapa langkah untuk mencapai 

solusi/jawaban; dan (3) berupa masalah kompleks, yaitu memerlukan analisis 

sebelum menuliskan jawaban.  

Adapun langkah penyelesaian soal cerita matematika menurut George 

Polya (dalam Raharjo, 2011) adalah sebagai berikut: (1) understanding the 
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problem (memahami masalah); (2) devising a plan (merencanakan atau 

merancang strategi pemecahan masalah); 3) carrying out the plan (melakukan 

perhitungan); (4) looking back (memeriksa kembali kebenaran hasil). Selain itu, 

O’neil (dalam Mahmudah, 2015) menyebutkan empat tahapan utama dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika, yaitu: (1) memahami konteks masalah; 

(2) menyusun atau membuat model yang relevan; (3) menyelesaikan 

perhitungan; (4) menyimpulkan jawaban.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

menyelesaikan soal cerita dapat dilakukan menggunakan prosedur atau tahapan 

yang sistematis untuk memperoleh jawaban yang sesuai. Hal tersebut bertujuan 

agar kesalahan yang dilakukan siswa pada satu tahap tidak mempengaruhi 

kesalahan pada tahap lain. Langkah utama untuk menyelesaikan soal cerita 

matematika adalah memahami masalah, merencanakan model matematis yang 

relevan, menyelesaikan perhitungan dan menyimpulkan jawaban akhir. 

c. Cara Menyusun Soal Cerita 

Soal cerita disusun sebagai alat yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan siswa yang telah melakukaan kegiatan belajar pada kurun waktu 

tertentu dalam menyatakan pendapat, menyusun ide dan memecahkan masalah 

(Muri, 2015). Menurut Arikunto (2013) dalam menyusun soal uraian yang 

memuat butir soal cerita harus memperhatikan langkah-langkah berikut. 

(1) Menentukan tujuan diadakannya tes; (2) Memberi batasan terhadap 

materi/bahan yang akan dijadikan tes; (3) Merumuskan tujuan 

intruksional khusus dari setiap bagian bahan; (4) Menuliskan semua 

indikator soal dalam tabel; dan (5) Menuliskan butir soal didasarkan 

pada indikator-indikator yang sudah dituliskan dalam tabel.  
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Butir-butir pertanyaan ditulis agar sesuai dengan kaidah penulisan butir 

soal. Adapun beberapa kaidah yang perlu diperhatikan dalam menyusun soal 

uraian yang memuat soal cerita menurut Muri (2015) adalah sebagai berikut. 

(1) Gunakan soal uraian untuk menilai kemampuan yang kompleks, 

seperti pengertian, analisis, aplikasi, evaluasi atau kreativitas; (2) 

Waktu penyelesaian yang disediakan sesuai dengan tingkat kesukaran 

butir soal; (3) Hubungkan pertanyaan-pertanyaan yang disusun dengan 

hasil belajar yang akan diukur; (4) Formulasikan pertanyaan dengan 

jelas dan terbatas sehingga siswa mengerti tugas yang akan dikerjakan; 

(5) Tentukan jenis tingkah laku, pengetahuan atau keterampilan yang 

ingin dinilai; (6) Sebaiknya tidak menilai suatu pertanyaan soal uraian 

dengan: (a) apa yang anda pikirkan?; (b) tuliskan semua yang anda  

ketahui!. Karena kunci jawaban dari pertanyaan tersebut adalah sulit 

dan bersifat alternatif; (7) Pastikan semua pertanyaan dijawab oleh 

siswa. Tidak memberi suatu alternatif. Karena, hal tersebut akan 

menyebabkan ketidaksamaan kekuatan dalam ujian, kecuali guru yakin 

apa yang dipaparkan dalam soal mempunyai kekuatan yang sama, baik 

bobot, kesukaran maupun daya imajinasi yang dituntut siswa; (8) 

Sesuaikan pertanyaan dengan tingkat kematangan siswa; dan (9) 

Sebaiknya menyusun pertanyaan yang dapat mewakili semua materi. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam 

penyusunan soal cerita harus menggunakan langkah-langkah penyusunan dan 

kaidah yang benar. Adapun langkah penyusunannya yaitu menentukan tujuan 

soal, membatasi materi, merumuskan tujuan, menuliskan indikator dan 

menuliskan butir soal. Soal cerita yang baik harus disusun sesuai dengan 

kaidahnya agar soal yang disusun memiliki mutu yang baik. Soal yang memiliki 

mutu baik yaitu soal yang mampu menggali informasi yang dibutuhkan dan 

berfungsi dengan optimal. 

4. Soal HOTS 

a. Pengertian Soal HOTS 

Soal HOTS (Higher Order Thinking Skills) adalah salah satu instrumen 

tes yang didesain untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. 



19 

 

 
 

Sesuai dengan pendapat Pudji (2018) yang menyatakan bahwa soal HOTS 

diperlukan dalam pembelajaran karena merangsang siswa untuk berpikir tingkat 

tinggi. Gunawan (2003) menjelaskan bahwa berpikir tingkat tinggi adalah 

proses berpikir yang menuntut siswa untuk memanipulasi informasi 

menggunakan ide dan cara tertentu, menyusun hipotesis, melakukan analisis 

dan menarik suatu kesimpulan.  

Anderson (2001) menjelaskan bahwa penyelesaian soal HOTS  

melibatkan proses berpikir siswa pada ranah menganalisis (analyzing-C4), 

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

Bloom. Hal ini senada dengan pendapat Wang (2014) yang menyebutkan bahwa 

kemampuan tersebut menuntut siswa untuk berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan 

mampu memecahkan masalah. Menurut Krulik (dalam Ulfah, 2017) teknik 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif dapat dilakukan 

dengan menjawab pertanyaan berikut. “(1) What’s another way? (Apakah ada 

cara lain?); (2) What if ...? (Bagaimana jika ....?); (3) What’s wrong? (Manakah 

yang salah?); (4) What would you do? (Apa yang akan kamu lakukan?)”. 

Penyelesaian soal HOTS memerlukan proses kognisi yang lebih 

dibandingkan dengan yang lain (Alhassora et al., 2017). Meskipun demikian, 

soal HOTS belum tentu soal yang sulit untuk diselesaikan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Kemendikbud tahun 2017 bahwa soal sulit itu berbeda dengan soal 

bertipe HOTS. Misalnya, untuk memahami arti sebuah kata yang tidak umum 

(uncommon word) mungkin akan menyebabkan adanya anggapan bahwa soal 

itu mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi, padahal untuk menjawab 

permasalahan tersebut belum tentu menggunakan keterampilan berpikir tingkat 
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tinggi. Kemampuan menyelesaikan soal HOTS perlu dikembangkan dalam 

kegiatan pembelajaran di kelas. 

Menurut Kemendikbud (2017) sebuah soal dapat dikategorikan sebagai 

soal bertipe HOTS yaitu apabila soal tersebut dapat mengukur kemampuan 

sebagai berikut. 

(1) memindahkan satu konsep ke konsep lainnya, (2) memproses dan 

menerapkan informasi, (3) mencari hubungan dari berbagai informasi 

yang berbeda, (4) memanfaatkan informasi untuk menyelesaikan 

masalah dan (5) menelaah ide dan informasi secara kritis.  

Jadi, soal HOTS adalah instumen tes yang dirancang untuk mengukur 

kemampuan berpikir tinggi siswa yang penyelesaiannya melibatkan proses 

analisis (C4), evaluasi (C5) dan kreasi (C6) pada Taksonomi Bloom. Soal 

HOTS belum tentu soal yang sulit diselesaikan.  

b. Indikator Soal HOTS 

Anderson (2001) berpendapat bahwa proses berpikir tinggi dalam 

Taksonomi Bloom disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 2.2 Indikator Proses Berpikir Tinggi 

Proses Berpikir Indikator 
Kata Kerja 

Operasional (KKO) 

HOTS Creating a. Membuat generalisasi suatu ide 

b. Merancang cara untuk 

memecahkan masalah 

c. Mengorganisasikan unsur-

unsur atau bagian baru yang 

belum ada sebelumnya 

a. Mengembangkan 

b. Menulis 

c. Mengkontruksi 

d. Mendesain 

e. Mengkreasi 

f. Memformulasikan 

Evaluating a. Memberikan penilaian terhadap 

gagasan, solusi dan metodologi 

menggunakan kriteria yang 

sesuai untuk memastikan nilai 

efektivitas atau manfaatnya 

b. Menyusun hipotesis, 

mengkritik dan melakukan 

pengujian 

c. Menerima atau menolak 

pernyataan berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan 

a.  Menilai 

b. Menyanggah 

c. Memutuskan 

d. Memilih 

e. Mendukung 

 Analyzing a. Menganalisis informasi baru 

dan untuk mengenali pola atau 

hubungannya 

a. Memeriksa 

b. Membandingkan 

c. Menguji 
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Proses Berpikir Indikator 
Kata Kerja 

Operasional (KKO) 

b. Membedakan faktor penyebab 

atau akibat dari masalah yang 

rumit 

c. Mengidentifikasi/merumuskan 

pertanyaan 

d. Mengkritisi 

MOTS Applying a. Menggunakan informasi pada 

domain berbeda 

a. Menggunakan 

b. Mengoperasikan 

c. Mendemontrasikan 

d. Mengilustrasikan  

Understanding a.Menjelaskan ide atau konsep a. Menerima 

b. Menjelaskan 

c. Mengklasifikasikan 

d. Melaporkan 

LOTS Remembering a. Mengingat kembali a. Mengingat 

b. Menirukan 

c. Mengulangi 

d. Mendaftar 

   (Sumber: Anderson, L. W & Krathwohl, D. R, 2001)  

Anderson (2001) menyatakan bahwa dimensi berpikir soal HOTS tidak 

hanya berada pada dimensi faktual, konseptual dan prosedural saja, tetapi 

sudah mencapai dimensi metakognitif. Dimensi metakognitif menggambarkan 

kemampuan dalam menghubungkan beberapa konsep yang berbeda, 

menemukan metode baru, memecahkan masalah (problem solving), memilih 

strategi pemecahan masalah yang tepat, berpendapat dan mengambil keputusan 

yang tepat. Berikut disajikan tabel ranah soal HOTS jika dilihat dari dimensi 

pengetahuan. 

Tabel 2.3 Dimensi Pengetahuan 

T
h

e 
K

n
o

w
le

d
g

e 
D

im
en

ti
o

n
 Metacognitive    

HOTS 

(Higher Order Thinking 

Skills) 

Procedural    

Conceptual    

Factual    

       

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Taxonomy Bloom 

(Sumber: Anderson, L. W & Krathwohl, D. R, 2001) 

Ket: 

 C1: Remember C4: Analyze 
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 C2: Understand 

 C3: Apply 

C5: Evaluate 

C6: Create 

Adapun contoh soal HOTS yang sesuai dengan penjelasan indikator di 

atas adalah sebagai berikut. 

 Tabel 2.4 Contoh Soal Bertipe HOTS 

Soal 

Indikator HOTS 

Analyze Evaluate Create 

1. Doni mempunyai sebuah roti dan 

memberikan setengah rotinya kepada 

Fina, Azil dan Riko. Fina 

mendapatkan 
1

5
  bagian. Azil 

mendapatkan  
1

10
. Berapa bagian roti 

yang didapatkan Riko? 

 

 - - 

2. Ibu membeli sebuah kue di pasar. Ibu 

memberikan sepertiganya kepada 

ayah. Kemudian ayah memakan 
1

4
 

bagiannya dan memberikan sisa 

kuenya kepada Elis. Tentukan berapa 

bagian kue yang didapatkan Elis? 

       Jawab: 1- 
1

4
 = 

4

4
−  

1

4
=  

3

4
 

       Apakah jawaban di atas benar atau  

       salah? Jika salah, jelaskan letak  

       kesalahannya! 

-  - 

3. Jika bagian diarsir pada gambar 

berikut adalah ilustrasi setengah roti 

yang diberikan kepada tiga temannya, 

gambarkan pemberian yang Doni 

lakukan terhadap setengah rotinya! 

 

 

 

 

 

 

 

- -  

      (Sumber: Wuryanta, 2017) 

Contoh soal cerita matematika bertipe HOTS di atas penyelesaiannya 

melibatkan kemampuan berpikir tinggi pada ranah menganalisis (Analyzing-

C4), mengevaluasi (Evaluating-C5), dan mengkreasi (Creating-C6) pada 

taksonomi Bloom. Butir soal pertama, indikatornya adalah menganalisis 

informasi baru dan untuk mengenali pola atau hubungannya melalui 
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penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. 

Indikator butir soal kedua adalah menerima atau menolak pernyataan 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan melalui pengurangan pecahan 

dengan penyebut yang berbeda. Sedangkan butir soal ketiga indikatornya 

merancang cara untuk memecahkan masalah melalui gambar dan arsiran yang 

melibatkan penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang 

berbeda. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian tentang analisis kesalahan penyelesaian soal matematika 

berdasarkan Newman’s Error Analysis (NEA) sudah banyak dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya. Adapun penelitian tiga tahun terakhir yang dilakukan dan relevan 

dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.  

Tabel 2.5 Penelitian yang Relevan 

No. Peneliti Tahun Judul Hasil Penelitian 

1.  Sigit Arya 

Sasmita 

2015 Analisis Kesalahan 

Konsep Penyelesaian 

Soal Cerita Operasi 

Hitung Bilangan Bulat 

pada Siswa Kelas V MI 

Mambaul Ulum Tegal 

a. Siswa banyak melakukan 

kesalahan pada tahap encoding 

sebesar 69,4%   

b. Penyebab siswa melakukan 

kesalahan adalah salah 

menuliskan hitungan dan tidak 

menuliskan jawaban apapun 

2. Juliyanti 2016 Analisis Kesalahan 

Siswa dalam 

Menyelesaikan Soal 

Cerita Matematika 

Materi Pecahan pada 

Siswa Kelas IV di SD 

Negeri Se-Gugus 

Lodan Semarang Utara 

a. Siswa banyak melakukan 

kesalahan pada tahap 

comprehension sebesar 133 

kali 

b. Penelitian dilakukan di 5 

sekolah sekaligus. Setiap 

sekolah memiliki kendala yang 

berbeda baik dari guru dan 

siswa 

c. Peneliti menuliskan solusi 

yang tepat untuk 

meminimalisir kesalahan yang 

dilakukan siswa 

3. Duong H. T. 

& Nguyen P. 

L. 

2017 Students’ Errors in 

Solving Mathematical 

Word Problems and 

a. Siswa banyak melakukan 

kesalahan pada tahap reading 

sebesar 69,4%  
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No. Peneliti Tahun Judul Hasil Penelitian 

Their Ability in 

Identifying Errors in 

Wrong Solutions 

b. Penyebab terjadinya kesalahan 

antara lain: ceroboh, 

subjektivitas, salah 

mengaplikasikan solusi dan 

salah melakukan perhitungan 

Penelitian Sasmita (2015) bertujuan untuk menganalisis kesalahan konsep 

penyelesaian soal cerita operasi hitung bilangan bulat pada siswa kelas V 

menggunakan prosedur Newman. Penelitian ini menggunakan tipe soal uraian biasa 

yang memuat soal cerita matematika yang berjumlah 4. Hasil penelitian yang 

dilakukan Sasmita (2015) adalah siswa melakukan kesalahan reading dengan rata-

rata persentase 41,9%. Kesalahan comprehension dengan rata-rata persentase 

44,5%, kesalahan transformation dengan rata-rata persentase 66,4%, kesalahan 

process skill dengan rata-rata persentase 67,3% dan kesalahan encoding dengan 

rata-rata persentase 69,4%. 

Juliyanti (2016) meneliti 157 siswa kelas IV di SD Negeri se-gugus Lodan 

Semarang Utara yang terdiri dari 5 Sekolah Dasar yaitu: SDN Dadapsari, SDN 

Kuningan 2, SDN Kuningan 4, SDN Purwosari 1, dan  SDN Purwosari. Penelitian 

yang dilakukan Juliyanti (2016) bertujuan untuk menganalisis kesalahan siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita matematika materi pecahan kelas IV. Jawaban dari 

157 siswa dikoreksi dan dipilih beberapa siswa yang melakukan kesalahan 

terbanyak. Kesalahan tersebut dipastikan dapat mewakili kesalahan lain dalam 

kelasnya untuk dijadikan subjek penelitian.  Kesalahan yang dilakukan siswa adalah 

kesalahan membaca 8 kali, kesalahan memahami masalah 133 kali, kesalahan 

transformasi 16 kali, kesalahan proses perhitungan 50 kali, dan kesalahan penulisan 

jawaban 3 kali. Juliyanti (2016) dalam penelitiannya juga melakukan wawancara 

dengan guru kelas IV masing-masing sekolah untuk memperoleh data mengenai 
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kendala mengajarkan soal cerita dan kesalahan siswa serta upaya yang telah 

dilakukan untuk meminimalisir kesalahan siswa.  

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Duong (2017) yang meneliti 160 

siswa kelas III di Provinsi SocTrang Vietnam. Tujuan penelitian ini adalah analisis 

kesalahan pemecahan masalah pada soal cerita matematika dan kemampuan 

identifikasi kesalahan pada solusi yang diberikan pada soal. Tipe soal yang 

dianalisis adalah soal uraian ragam eksprsif dan soal objektif ragam benar salah 

dengan koreksi. Siswa diminta untuk memecahkan masalah pada soal cerita dan 

menganalisis hipotesis solusi diberikan pada soal apakah benar atau salah. Jika 

solusi yang diberikan salah, maka siswa diminta untuk mengidentifikasi letak 

kesalahan solusi pada soal tersebut. Hasil analisis data kesalahan siswa disajikan 

dalam bentuk grafik pada setiap soal yang diberikan.  

Secara keseluruhan penelitian yang telah dijelaskan di atas mempunyai 

tujuan yang sama yaitu mendeskripsikan hasil analisis kesalahan penyelesaian soal 

matematika berdasarkan Newman’s Error Analysis (NEA). Tetapi tipe soal, bentuk 

penyajian data dan subjek penelitiannya berbeda. Tipe soal yang digunakan masing-

masing penelitian disesuaikan dengan masalah yang ada. Subjek penelitian Sigit 

(2015) adalah siswa dalam satu SD, subjek penelitian Juliyanti (2016) adalah siswa 

SD Negeri dalam satu gugus dan subjek penelitian Duong (2017) adalah 160 siswa 

kelas III dalam Provinsi SocTrang, Vietnam. 
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C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir yang jelas diperlukan pada penelitian untuk memahami 

arah dan maksud dari penelitian yang dilakukan. Adapun kerangka pikir penelitian 

ini dapat disajikan dalam bentuk bagan sebagai berikut. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Siswa melakukan kesalahan pada penyelesaian 

soal cerita bertipe HOTS materi pecahan 

➢ Jenis & Pendekatan:

Kualitatif deskriptif

➢ Metode pengumpulan data:

1. Tes

2. Wawancara

3. Dokumentasi

➢ Sumber:

Siswa kelas V

➢ Instrumen penelitian:

1. Lembar soal HOTS

2. Pedoman penskoran

3. Pedoman wawancara

4. Pedoman dokumentasi

➢ Model Miles & Huberman:

Pengumpulan, reduksi,

penyajian, konklusi

Kondisi Ideal: 

1. Pelaksanaan pembelajaran

matematika kelas IV, V, VI

tidak tematik sehingga tujuan

pembelajaran tercapai

dengan tingkat keberhasilan

relatif  tinggi

2. Siswa mampu menyelesaikan

berbagai bentuk soal dengan

standar internasional yang

melibatkan HOTS

Deskripsi Hasil Analisis Kesalahan Penyelesaian Soal Cerita Bertipe HOTS 

kelas V Sekolah Dasar Berdasarkan Newman’s Error Analysis (NEA) 

Newman’s Error Analysis (NEA) 

Kondisi Lapang: 

1. Hasil studi internasional 

PISA, Indonesia selalu 

menempati peringkat bawah 

untuk PISA kategori 

matematika 

2. Siswa kesulitan 

menyelesaikan soal cerita 

materi pecahan matematika 

bertipe HOTS 

Peningkatan Mutu Pembelajaran Matematika 

Perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk 

mengetahui gambaran kelemahan siswa agar tidak 

terjadi kesalahan-kesalahan baru 


